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  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

مت بفضل اهللا التحميل من موقع مت بفضل اهللا التحميل من موقع 

ccoomm..kkoottoobb44..wwwwww    

  نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقعنرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع

  بني األصدقاء واألقارب ويف املنتدياتبني األصدقاء واألقارب ويف املنتديات

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية

  واهللا املوفقواهللا املوفق




 ا���و���                                                               4��         
  

  
  

  

  

���� ������� ������� ������� ���	
�	
�	
�	
�        
����� ��
 �� ���� �� �������� ��
 �� ���� �� �������� ��
 �� ���� �� �������� ��
 �� ���� �� ���        

ccoomm..kkoottoobb44..wwwwww    




 ا���و���                                                               5��         
  

  
  

  

ـَنِ اللّه بِسمِ   الرحيمِ الرحم
  مقدمـــة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن                
له ، ومن يضلل فال هادى له ، وأشهد أن ال إله            سيئات أعمالنا ، إنه من يهده اهللا فال مضل          

  .إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
   .� ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِالَّ واَنتم مسلمونَ �
�      كُمبقُوا رات اسا النهاأَيـا             يمهنـثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمالذى خ

   .�رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الذى تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا 
ه وقُولُوا قَوالً سديدا يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنـوبكُم            ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّ     �

   .�ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 
         اهلدى هدى حممد اهللا ، وخري كتاب احلديث ا ، �أما بعد فان أصدقاألمور حمدثا وشر 

  .بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة ىف النار وكل حمدثة 
               اهلدى هدى حممد اهللا ، وخري كتاب احلديث األمـور     ، �أما بعد فان أصدق وشـر 
  .حمدثاا، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة ىف النار 

يل الـذى   بني يديك أخى ىف اهللا كتاب قد حوى بني دفتيه كلمات موجزات ىف بيان السب              
ذلك السبيل الذى شرعه تعاىل لعباده     ) الزواج(شرعه اهللا تعاىل حلفظ األنساب وعمارة الكون        

إلشباع الغريزة اجلنسية وحلفظ األنساب ، فاحلمد هللا تعاىل أن جعل من شرعه تعاىل الـزواج        
  . ليكون سبيالً لعمارة الكون ، بل ولقضاء شهوته وله ىف كل هذا األجر 

، حرث اإلسالم ، إحصان للجوارح ، طريق العفة ، متاع للحياة ، آية من               فالزواج سكن   
 أَنفُـِسكُم أَزواجـا   من لَكُم خلَق أَنْ آياته ومن: ( كما أخرب ىف كتابه العزيز �آيات اهللا 

  ) .20: الروم ) (يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ تلَآيا ىف ذَلك ورحمةً إِنَّ مودةً بينكُم إِلَيها وجعلَ لِّتسكُنوا
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فهى كلمة أمهس ا ىف أذن كل شاب وفتاة يتطلع إىل بناء األسرة اإلسالمية السعيدة ، الىت     
 منهجاً وسبيالً ، وإىل كل عروسني تبدأ ما مركـب           �تتخذ من كتاب را وسنة رسوهلا       

  .ث الشباب احلياة ىف السري حنو االخرة ، فهو إىل الشباب حبدي
  وأول خبث املاء خبث ترابه       وأول خبث القوم خبث املناكح

حاولت ىف القسم األول من الكتاب أن أبني لكل شاب   : ولقد قسمت الكتاب إىل قسمني      
قد تأهب للزواج ما هو الطريق والسبيل الذى جيب عليه أن يسلكه عند اختيـاره لزوجـة                 

تها زوج املستقبل ، ما هى املعايري الىت وضعها اإلسالم ىف           املستقبل ، ولكل فتاة قد تقدم خلطب      
اختيار الزوجة والزوج ، فهذه أهم خطوات الرجل والفتاة ىف حياما ، وهى املركـب إىل                
سيعتليها الرجل واملرأة ىف حبر احلياة املتالطم  األمواج ، فلينظر كلٌ إىل صاحب اداف اآلخر 

.  
 اإلسالم للخطبة والزواج ، وما يستتبع هذا العقد وامليثاق مث ما هى اخلطوات الىت وضعها

هذا امليثاق الذى سريبط ) 21: النساء ) (ميثَاقًا غَليظًا منكُم وأَخذْنَ: (الغليظ كما مساه تعاىل 
الطرفني برباط الود واحلب إىل يوم القيامة ، مث حتدثت عن ليلة الزفاف وما على الرجل واملرأة 

  .داب فيها من آ
يستعرض الكتاب تلك الرحلة الشباب املباركة الىت يقطعها الشاب املسلم حبثاً عن الزوجة             

 ، فيستعرض الكتاب مراحل تلك الرحلة بداية مـن  �املثالية الىت تشاركه عمره ىف طاعة اهللا     
 الصاحلة ، مث ما هى املواصفات بيان املواصفات واألسس الىت وضعها اإلسالم إلختيار الزوجة 

   .�الىت على الزوج التحلى ا من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
مث يستعرض الكتاب بعض ما يعن ويعرض للخاطب من مسائل تتعلق باخلطبة وأحكامها ،              

  :والصداقِ والكفاءة ، وغري ذلك من املسائل حنو 
  .ـ الرؤية الشرعية وأحكامها 

  .ـ ماذا حيل للخاطب من خطيبته 
  .خاطب بعد عقد النكاح ـ ماذا حيل لل

  .ـ هل للخاطب أن ينفق على خمطوبته وهى مل تزل ىف بيت أبيها 
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  .ـ حل الذهب احمللق للنساء 
مكان العقد ، الوىل ، أركان العقد وشروطه ، الدعاء للعروسني ، الوليمة    : ـ أحكام الزفاف    

  .، إىل غري ذلك 
  .ـ حبث ىف أحكام اخللع 

  .عرىف ـ حبث ىف أحكام الزواج ال
  .ـ وصايا للبيت السعيد 

  .ـ حق الزوجة 
  .ـ حق الزوج 

  .ـ سلوكيات للزوجني 
  : مث يتعرض الكتاب ألحكام اجلماع ومسائله ، ومنها 

  .ـ أحكام اجلماع وكيفية بدء ليلة الزفاف 
  .ـ حترمي مجاع الدبر واحليض 

  .ـ عالج سرعة القذف 
  .ـ األعشاب واألدوية الىت تزيد ىف الباه 

  .فوائد اجلنس ومضاره ـ 
  .ـ حكم العزل 

  .ـ عالج الربط ليلة الزفاف 
فاهللا أسال عن يكون عملى صواباً وخالصاً لوجهه الكرمي ، وإن كان ما سطرته صواباً فمن  

  .اهللا وحده ، وإن كان مثّ خطأ فمىن والشيطان ، واهللا ورسوله برئ منه 
  جمدى بن منصور بن سيد الشورى

  
  كلمة شكر

:  أتقدم بكلمة  شكر لألسـتاذ        )1(" من لَا يشكُر الناس لَا يشكُر اللَّه       : "� لقوله   واتباعاً
حتفـة  "حممود مهدى االستانبوىل ، لسبقه بالتأليف ىف هذا املوضوع الطيب بكتابـه القـيم               

                                                           
� وأ�� داود وا�����ى و���ه� :  ��� )1(�  .أ ��ه ا�
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والذى مجع صنوفاً من العلم ال جيحدها إال كل مكابر ، والذى يعد مرجعاً هامـاً                " العروس
  .كل شاب وفتاة  يقدم على الزواج ل

ولقد زدت ىف كتاىب هذا بعض املسائل الىت مل يتعرض هلا أو زيادة تفصيلها وبياا هلا حفظه 
اهللا تعاىل ، كمسألة اخللع ، والزواج العرىف ، وحكم العزل ، وحل الذهب احمللق ، وقـضية                  

غري هذا مما سيمر بك إن شـاء اهللا         الربط ليلة الزفاف ، وفوائد اجلنس ومضاره ، واخلتان ، و          
  .تعاىل 

إال أن الكتاب يعد مرجعاً هاماً لكل من جاء بعده وصنف كتاباً على نفس الوترية  ـ وإن  
،  �مل يسند األمر ألهله ـ فجزاه اهللا عنا كل خري ومجعنا اهللا وإياه حتت لواء نبينا حممـد   

  .آمني 
  
  
  
  

* * * * * * * * *  
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  : واج ـ الترغيب ىف الز
 إِن يكُونوا وإِمائكُم عبادكُم من والصالحني منكُم الْأَيامى وأَنكحوا: (قال تعاىل 

هو الذى : (وقال تعاىل ) 32: النور ) (عليم واسع واللَّه فَضله من اللَّه يغنِهِم فُقَراء
وقـال  ) 189: األعـراف  ) (لَ منها زوجها ليسكُن إِلَيهاوجع  واحدةنفْسٍ خلَقَكُم من

ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم الذى خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ  � :تعاىل 
 �ونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبـا        منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الذى تساَءلُ       

 إِلَيها لِّتسكُنوا ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا: (، وقال تعاىل ) 1: النساء (

، وقال ) 21: الروم ) (يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لَآيات ورحمةً إِنَّ ىف ذَلك مودةً بينكُم وجعلَ
 وحفَدةً أَزواجِكُم بنِني أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم من لَكُم جعلَ واللّه: ( تعاىل 

  ).72: النحل ) (من الطَّيبات ورزقَكُم
، روال البخارى عن    وهو من كان القرآن خلقه حيث على الزواج ويرغب فيه            � وكان  

دخلْت مع علْقَمةَ والْأَسود علَى عبداللَّه فَقَالَ عبداللَّه كُنا مع النبِي : "عبد الرمحن بن يزيد قال  
�           ولُ اللَّهسا رئًا ، فَقَالَ لَنيش جِدا لَا ناببالْ       : � ش طَاعـتنِ اسابِ مبالش رشعا مـاَءةَ  يب

   .)1(" فَلْيتزوج فَإِنه أَغَض للْبصرِ وأَحصن للْفَرجِ ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاٌء 
باهلمز وتاء تأنيث ممدود وفيها لغة أخرى بغري مهز وال مد وقد يهمـز              :  الباءة   �ـ قوله   

القدرة على مؤن   :  ا أيضا الباهة كاألول لكن اء بدل اهلمزة وقيل باملد         وميد بال هاء ويقال هل    
املراد بالباءة النكاح وأصله املوضع الذى يتبـوؤه        : النكاح ، وبالقصر الوطء ، قال اخلطاىب        

اشتق العقد على املرأة من أصل الباءة ألن من شأن من يتـزوج             : ويأوى إليه ، وقال املازرى      
اختلف العلماء ىف املراد بالباءة هنا على قولني يرجعان         : مرتالً ، وقال النووى     املرأة أن يبوءها    

من استطاع منكم   : إىل معىن واحد أصحهما أن املراد معناها اللغوى وهو اجلماع ، فتقديره             
اجلماع لقدرته على مؤنه وهى مؤن النكاح فليتزوج ، ومن مل يستطع اجلماع لعجزه عن مؤنه 

                                                           
  ) .1018\2(و��(� ) 1950\5(أ ��ه ا�%$#رى  )1(
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دفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطع الوجاء ، وعلى هذا القول وقع اخلطاب فعليه بالصوم لي  
  . مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء وال ينفكون عنها غالباً 

مـن  : أن املراد هنا بالباءة مؤن النكاح مسيت باسم ما يالزمها،وتقـديره            : والقول الثاىن   
 فليصم لدفع شهوته والذى محل القائلني       استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن مل يستطع       

  .ذا على ما قالوه 
والعاجز عن اجلمـاع ال حيتـاج إىل        : قالوا  " ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ     : "�ـ قوله   

الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على املؤن ، وانفصل القائلون باألول عـن ذلـك                
  .بالتقدير املذكور ، اهـ 

والتعليل املذكور للبازرى ، وأجاب عنه عياض بأنه ال يبعد أن ختتلف االستطاعتان فيكون              
 : �أى بلغ اجلماع وقدر عليه فليتزوج ويكون قولـه          " منِ استطَاع الْباَءةَ   : "�املراد بقوله   

"عطتسي لَم نمأى من مل يقدر على التزويج " و.  
من طريق أىب محزة عن األعمش هنـا        " كتاب الصيام " ىف   )1(زاد   :  فَلْيتزوج  :�ـ قوله   

  " .فَإِنه أَغَض للْبصرِ وأَحصن للْفَرجِ"
أى أشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع ىف        " وأَحصن"أى أشد غضاً ،     " : أَغَض: " ـ وقوله   

  .الفاحشة 
  . أى حصن فَإِنه لَه وِجاٌء : "ـ قوله 

أن التشريك ىف العبادة ال يقدح فيها خبـالف         "  فَإِنه لَه وِجاءٌ  : "استنبط القراىف من قوله     و
الرياء ألنه أمر بالصوم الذى هو قربه وهو ذا القصد صحيح مثاب عليه ومع ذلك فأرشد إليه 

   .)1(لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع ىف احملرم ، اهـ  
تنكَح الْمرأَةُ لأَربعٍ لمالها ولحـسبِها وجمالهـا        : " قال   �النىب  وىف الصحيحني عنه عن     

 اكدي ترِبينِ تالد بِذَات ا فَاظْفَرينِهدل2(" و(   .   

                                                           
  . ا�%$#رى )1(
  ) .108\9(�+ ا�%#رى  *)1(
  ) .1086\2(و��(� ) 1958\5(أ ��ه ا�%$#رى  )2(
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ي السر ،  عن عمله ف� سأَلُوا أَزواج النبِي �أَنَّ نفَرا من أَصحابِ النبِي  : "�وعن أنسٍ 
   مهضعفَقَالَ ب :       مهضعقَالَ باَء ، وسالن جوزلَا أَت :       مهضعقَالَ بو ، ملَى   : لَا آكُلُ اللَّحع امال أَن

صلِّى وأَنام وأَصوم ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا ، لَكنى أُ: فراشٍ ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه فَقَالَ 
 ، وىف سنن ابن ماجة من حديث        )3(" وأُفْطر وأَتزوج النساَء فَمن رغب عن سنتى فَلَيس منى        

   .   )4(" لَم نر للْمتحابينِ مثْلَ النكَاحِ: " �ابن عباس يرفعه قال 
الدنيا متاع وخير    : "�قال رسول : ر قال   وىف صحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن عم        

   .    )5(" متاعِ الدنيا الْمرأَةُ الصالحةُ
حيرض أمته على نكاح األبكار احلسان وذوات الدين ففى سنن النسائى عـن              �وكان  

ا تخالفُه في نفِْسها ومالهـا بِمـا        الَّتي تسره إِذَا نظَر وتطيعه إِذَا أَمر ولَ       : " قال   �أىب هريرة   
هكْر6(" ي(    .   

 ، وملا   )1(" علَيكُم بِالْأَبكَارِ فَإِنهن أَعذَب أَفْواها وأَنتق أَرحاما وأَرضى بِالْيِسريِ        : " �وقال  
 )2(" بك وتلَاعبها وتضاحكُك وتضاحكُها   أَلَا تزوجتها بِكْرا تلَاع   : " ثيباً قال له     �تزوج جابر   

.  
 حيث على نكاح الولود ويكره املرأة الىت ال تلد كما ىف سنن أىب داود عن معقل                 �وكان  
ا  فَقَالَ إِني أَصبت امرأَةً ذَات حسبٍ ومنصبٍ إِلَّا أَنه�جاَء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه     : "بن يسار   

تزوجوا الْولُـود  : لَا تلد أَفَأَتزوجها ؟ فَنهاه ، ثُم أَتاه الثَّانِيةَ فَنهاه ، ثُم أَتاه الثَّالثَةَ فَنهاه،  فَقَالَ      
 بِكُم ركَاثي مفَإِن ودد4(" )3(الْو(.   

                                                           
  ) .1020\2(و��(� ) 1949\5( أ ��ه ا�%$#رى )3(
)4( +��,  : 
  .و���- ) 1847(أ ��ه ا�� �#�
  . أ ��ه ��(� )5(
)6( ���  : ��  .أ ��ه ا��0#/. وأ�
)1(  +��,  : 
�8
 ا�7%#4. ر��ه ا6 �ـ#�.  ا: وا�34 ) 81\7(وا�%�12. ) 1861(أ ��ه ا�� �#��)� 

 ا�9���)�)��)622 (
.  
� ) 176\4(و��(� ) 2008\5( أ ��ه ا�%$#رى )2(�  .واا��: �ه ) 14482(وأ�

 .�0 8* ، #2#�� 
� را��D #ًE?ً# ��� ا���B ��� ا���أة ، ه�ا ا��ا�ط ا�0��. ا��ى @ ?�#رق ا���أة >�(��? �F%�#� واجHوا�
� B�ًا أول ر�
 أ��)F� #24أذ .* K��- إ��2# و���2# وDّ%(2# و*F� L#ر2# ، وأول �� ه? �"P%أ� " Q9وأول �� ا�� ،

�رآه إ@ آB *�#ة ا$�ت ا�T�1ن �R20ً# و�8ً�% �ه# ��� D(%2# وع1(2# ، *�# �ه �� إ��#س @ �R�.  
  .و���ه�# ) 71\2(وا��0#/. ) 320\1(أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )3(
  .���9ف ) 95\5(زاد ا���#د :  ا�34 )4(
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   .)5(" أَكْفَاَء وأَنكحوا إِلَيهِمتخيروا لنطَفكُم وانكحوا الْ : "�ـ وقال 
  :وقيل 

  وأول خبث املاء خبث ترابه       وأول خبث القوم خبث املناكح
  

  :ـ الزواج من سنن املرسلني 
 قَبلك من رسالً ولَقَد أَرسلْنا: (والزواج من سنن املرسلني كما أخرب تعاىل ىف كتابه العزيز 

أَربع من سننِ الْمرسـلني التعطُّـر    : "�، وقال) 38: الرعد ) ( وذُريةً زواجاأَ لَهم وجعلْنا
   .)1(" والنكَاح والسواك والْحياُء

ثَلَاثَةٌ حق علَى اللَّه عونهم الْمجاهد : "طالب العفاف بعون اهللا تعاىل ، فقال   �ـ وبشر   
   .)2("  اللَّه والْمكَاتب الَّذي يرِيد الْأَداَء والناكح الَّذي يرِيد الْعفَاف في سبِيلِ

 إِن يكُونوا : (�التمسوا الغىن  ىف النكاح ، يقول اهللا : " قال �وعن عبد اهللا بن مسعود 

   .(3)) عليم واسع واللَّه فَضله من اللَّه يغنِهِم فُقَراء
أكمل هدى حيفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس وحيـصل   "فيه   �ـ وكان هديه    

به مقاصده الىت وضع ألجلها ، فإن اجلماع وضع ىف األصل لثالثة أمور هى مقاصده األصلية                
   :  

حفظ النسل ودوام النوع إىل إن تتكامل العدة الىت قدر اهللا بروزها إىل هذا العامل               : ـ أحدها   
  .   

  .   إخراج املاء الذى يضر احتباسه واحتقانه جبملة البدن : ـ الثاىن 
قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه وحدها هى الفائدة الىت ىف اجلنة إذ              : ـ الثالث   

  .ال تناسل هناك وال احتقان يستفرغه اإلنزال 

                                                           
)5( +��,  : 
  ) .607\1(أ ��ه ا�� �#�
)1( +��,  :��  ) .412\5(أ ��ه أ�
  .وا�����ى وا��0#/. ) 274\1(أ ��ه ا�� أ�. ع#,� *. ا�2R#د :  ��� )2(
  ) .126\18( أ ��ه ا�E%�ى )3(
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الغالـب  : ل جالينوس وفضالء األطباء يرون أن اجلماع من أحد أسباب حفظ الصحة ، قا   
على جوهر املىن النار واهلواء ومزاجه حار رطب ألن كونه من الدم الصاىف الذى تغتذى بـه                 
األعضاء األصلية ، وإذا ثبت فضل املىن فاعلم أنه ال ينبغى إخراجه إال ىف طلـب النـسل أو                   

اجلنون والـصرع  إخراج احملتقن منه فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراضاً رديئة منها الوسواس و         
وغري ذلك وقد يربىء استعماله من هذه األمراض كثرياً فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال               
إىل كيفية مسية توجب أمراضاً رديئة كما ذكرنا ولذلك تدفعه الطبيعة باالحتالم إذا كثر عندها 

  .   من غري مجاع 
أن ال يدع املشى فإن احتاج : ينبغى للرجل أن يتعاهد من نفسه ثالثاً        : وقال بعض السلف    

إليه يوماً قدر عليه ، وينبغى أن ال يدع األكل فإن أمعاءه تضيق ، وينبغى أن ال يدع اجلماع                   
من ترك اجلمـاع مـدة طويلـة    : فإن البئر إذا مل ترتح ذهب ماؤها ، وقال حممد بن زكريا           

تركوه لنوعٍ من   ورأيت مجاعة   : ضعفت قوى أعصابه وانسدت جماريها وتقلص ذكره ، قال          
التقشف فربدت أبدام وعسرت حركام ووقعت عليهم كآبة بال سبب وقلَّت شـهوام             

  . اهـ . وهضمهم 
ومن منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن احلرام وحتصيل ذلك للمـرأة               

حبب  : " يتعاهده وحيبه   ويقول     �فهو ينفع نفسه ىف دنياه وأخراه وينفع املرأة لذلك كان         
لَاةي الصنِي فيةُ علَ قُرعجو الطِّيباُء وسا النينالد نم 1(" إِلَي(.   

  :ـ التحذير من الزنا 
والزواج حصن واقى بني العبد وبني الوقوع ىف الزنا ، وهو من أعظم الكبائر ، وقد حذر                 

ا من أعظم املفاسد وهى منافية ملصلحة       ملا كانت مفسدة الزن   "تعاىل من الزنا ومفسدته ، فإنه       
نظام العامل ىف حفظ األنساب ومحاية الفروج وصيانة احلرمات وتوقى ما يوقع أعظم العداوة              
والبغضاء بني الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه ، وىف ذلك خـراب                 

 ىف  �انه ا ىف كتابه ورسـوله       العامل كانت تلى مفسدة القتل ىف الكرب وهلذا قرا اهللا سبح          

                                                           
� ) 61\7(أ ��ه ا�#�0/. :  ,��+ )1(�  ) .128\3(وأ�
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وال أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزناء ، وقد أكد            : سننه كما تقدم ، قال اإلمام أمحد        
 إِلَّا اللَّه النفْس الىت حرم يقْتلُونَ ولَا آخر إِلَها اللَّه مع يدعونَ لَا والَّذين: (سبحانه حرمته بقوله 

قلَا بِالْحونَ ونزن يملْ وفْعي كا ذَلأَثَام لْقاآلية ، فقرن الزناء بالشرك وقتل ) 68: الفرقان ) (ي
                 النفس وجعل جزاء ذلك اخللود ىف النار ىف العذاب املضاعف املهني ما مل يرفع العبد وجـب

  .ذلك بالتوبة واإلميان والعمل الصاحل 
فـأخرب  ) 32: اإلسراء ) (وساء سبِيالً فَاحشةً كَانَ إِنه الزنى واْتقْرب والَ: (وقد قال تعاىل 

عن فحشه ىف نفسه  وهو القبيح الذى قد تناهى قبحه حىت استقر فحشه ىف العقول حىت عند                  
رأيت : "كثري من احليوانات كما ذكر البخارى ىف صحيحه عن عمرو بن ميمون األودى قال 

 ، مث أخرب عن غايته      )1(" بقردة فأجتمع القرود عليهما فرمجوها حىت ماتا      ىف اجلاهلية قرداً زنا     
بأنه ساء سبيالً فأنه سبيل هلكة وبوار وافتقار ىف الدنيا وسبيل عذاب ىف اآلخـرة وخـزى                 
ونكال وملا كان نكاح أزواج اآلباء من أقبحه خصه مبزيد ذم فقال أنه كان فاحـشة ومقتـا                  

 العبد على حفظ فرجه منه فال سبيل له إىل الفالح بدونـه             وساء سبيال وعلق سبحانه فالح    
 ذَلك وراء ابتغى فَمنِ: ( إىل قوله ) ىف صلَاتهِم خاشعونَ هم الَّذين الْمؤمنونَ  أَفْلَح قَد: (فقال 

كلَئفَأُو مونَ هادفرجه يكن من وهذا يتضمن ثالثة أمور من مل حيفظ ) 7-1: املؤمنون ) (الْع
املفلحني وأنه من امللومني ومن العادين ففاته الفالح واستحق اسم العدوان ووقـع ىف اللـوم                
فمقاساة أمل الشهوة ومعاناا أيشر من بعض ذلك ونظري هذا أنه ذم اإلنسان وأنه خلق هلوعاً                

استثناه بعد ال يصرب على شر وال خري بل إذا مسه اخلري منع وخبل وإذا مسه الشر جزع إال من        
 علَى أَزواجِهِم  إِلَّا) 5( حافظُونَ  لفُروجِهِم هم والَّذين: (ذلك من الناجني من خلقه فذكر منهم 

ا أوم لَكَتم مهانمأَي مهفَإِن رغَي  نيلُومنِ)6(مى  فَمغتاء ابرو كذَل  ـكلَئفَأُو  ـمونَ  هـادالْع (
وأمر اهللا تعاىل نبيه أن يأمر املؤمنني بغض أبصارهم وحفظ فـروجهم وأن   ) 7-5 : املؤمنون(

يعلمهم أنه مشاهد ألعماهلم مطلع عليها يعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور وملا كان مبدأ               
ذلك من قبل البصر جعل األمر بغضه مقدما على حفظ الفرج فإن احلوادث مبدأها من النظر                

                                                           
وه�ا ه� �#ل ا��1دة ، *�# �#ل أ�Dام �� ���#وى �ـ#��1دة ، و�ـ#ت *ـ��2 ا��ـK ا�ـ�?0. وا�\�ـ�ة                       : D(]   أ ��ه ا�%$#رى ،     )1(

1(�� أ �ان ا��1دة وا�$0#ز?�   .*8 ��ل و@ �Dة إ@ �#6 . ع(. أع�ا^�2 ، وآ�#ه� 
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 مبدأها من مستصغر الشرر مث تكون نظرة مث تكون خطرة مث خطـوة مث               كما أن معظم النار   
اللحظات واخلطرات واللفظـات    : من حفظ هذه األربعة أحرز   دينه         : خطيئة ، وهلذا قيل     

واخلطوات ، فينبغى للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه األبواب األربعة ويالزم الرباط على               
   .)1(وس خالل الديار ويترب ما علوا تتبرياً  ثغورها فمنها يدخل عليه العدو فيج

فالزواج هو الدرع والوجاء بني العبد وبني الوقوع ىف الزنا والعياذ باهللا تعاىل ، والـزواج                
 واحدة نفْسٍ الذى خلَقَكُم من هو: ( أحد السبل الىت تعني على شرع اهللا تعاىل كما قال تعاىل 

 من لَكُم خلَق أَنْ آياته ومن: (، وقال ) 189: األعراف ) (إِلَيها ليسكُن زوجها منها وجعلَ

) يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لَآيات ىف ذَلك ورحمةً إِنَّ بينكُم مودةً وجعلَ إِلَيها لِّتسكُنوا أَنفُِسكُم أَزواجا
  ) .21: الروم (

  :تعني على طاعة اهللا تعاىل ـ حمبة الزوجة 
فأما حمبة الزوجة وما ملكت ميني الرجل فإا معينة على ما شرع اهللا سبحانه له من النكاح                 
وملك اليمني من إعفاف الرجل نفسه وأهله فال تطمح نفسه إىل سواها من احلرام ويعفها فال                

ان هـذا املقـصود أمت      تطمح نفسها إىل غريه وكلما كانت احملبة بني الزوجني أمت وأقوى ك           
) إِلَيهـا  ليسكُن زوجها منها وجعلَ واحدة نفْسٍ الذى خلَقَكُم من هو: (وأكمل قال تعاىل 

 إِلَيهـا  لِّتسكُنوا أَنفُِسكُم أَزواجا من لَكُم خلَق أَنْ آياته ومن: (، وقال ) 189: األعراف (

وىف الصحيح )  21: الروم ) ( يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لَآيات ىف ذَلك ورحمةً إِنَّ مودةً نكُمبي وجعلَ
 ، وهلذا كان مسروق ـ رمحه  )1(" عائشة: أنه سئل من أحب الناس إليك فقال : " �عنه 

املـربأة   �حدثتىن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اهللا : إذا حدث عنها : اهللا ـ يقول  
  .من فوق سبع مسوات 

" حبب إِلَي من الدنيا النساُء والطِّيب وجعلَ قُرةُ عينِي في الصلَاة   : "أنه قال    �وصح عنه   
)2(  .   

                                                           
  ) .105\1(ا��Rاب ا�F#*. @�� ا���1 :  ا�34 )1(
  ) .1856\4(و��(� ) 1584\4( أ ��ه ا�%$#رى )1(
1�م )2( .  
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فال عيب على الرجل ىف حمبته ألهله وعشقه هلا ، إال إذا شغله ذلك عن حمبة ما هو أنفع له                    
 وزاحم حبه وحب رسوله فإن كل حمبة زامحت حمبة اهللا ورسوله حبيث             من حمبة اهللا ورسوله ،    

تضعفها وتنقصها فهى مذمومة ، وإن أعانت على حمبة اهللا ورسوله وكانت من أسباب قوا               
حيب الشراب البارد احللو وحيب احللواء والعسل        �فهى حممودة ، ولذلك كان رسول اهللا      

ميص ، وكان حيب الدباء فهذه احملبة ال تزاحم حمبة          وحيب اخليل ، وكان أحب الثياب إليه الق       
اهللا بل قد جتمع اهلم والقلب على التفرغ حملبة اهللا ، فهذه حمبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده                  

  .   بفعل ما حيبه 
فإن نوى به القوة على أمر اهللا تعاىل وطاعته كانت قربة ، وإن فعل ذلك حبكم الطبع وامليل       

   .)3(ومل يعاقب ، وإن فاته درجة من فعله متقرباً به إىل اهللا ارد مل يثب 
   : ����ـ وجيدر بنا هنا ذكر أزواج النىب

خدجية بنت خويلد القرشية األسدية تزوجها قبل النبوة وهلا أربعـون سـنة ومل             : ـ أوالهن   
يتزوج عليها حىت ماتت وأوالده كلهم منها إال إبراهيم ، وهى الـىت آزرتـه علـى النبـوة      
وجاهدت معه وواسته بنفسها وماهلا وأرسل اهللا إليها السالم مع جربيل وهذه خاصة ال تعرف 

  .   المرأة سواها وماتت قبل اهلجرة بثالث سنني 
  .  ـ مث تزوج بعد موا بأيام سودة بنت زمعة القرشية وهى الىت وهبت يومها لعائشة 

ديق املربأة من فوق سبع مساوات حبيبة       ـ مث تزوج بعدها أم عبداهللا عائشة الصديقة بنت الص         
 عائشة بنت أىب بكر الصديق وعرضها عليه امللك قبل نكاحها ىف سرقة مـن               �رسول اهللا   

 تزوج ا ىف شوال وعمرها ست سنني وبىن ا ىف شوال ىف             )1(" هذه زوجتك : "حرير وقال   
ا وما نزل عليه الـوحى       ومل يتزوج بكراً غريه    )2(السنة األوىل من اهلجرة وعمرها تسع سنني        

                                                           
  ) .240\2(إ�#`
 ا�(2�#ن :  ا�34 )3(
  ) .1889\4(و��(� ) 1969\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
 وع��هـ# ـ�c �ـ�0ات ،    � و*� أ`��ت ا���bF وا���bF �� ا���Eن �� ا������D�a وأذ?#��2 *ـ. زواج ا�0%ـ.            )2(

� رد أهB ا��(� �E#ع� ا�E#ع��0 و�2#��2 *. 4��ره� ، و�� ا���1ر أDـه  و�ـ     �ن زوا 
a��0 ع#/ـ�dـ� �ـeم ا�

 ، �20ـ#   �1�م ا���?f ، و�# آ#ن �� ا6 �#�. *(ه ��F آ��bة وع�3 #�ر^. ا6 ع20# ـ آ#ن �� ا6 �#�. آ

 ، � ، وDـ� jـ#رف ا��ـ�ت    � أن ?�Hوج �#�9\��ة ����B عiء ا��ع�ة وا��%(�ـg ع0ـه ��ـ�-    �أ4ه آ#ن ع(. ا�%0.    : 

 ـ ر^. ا6 ع20# ـ �� أآ�b ا�9�#�
 روا?
 �D7ال   وه�ا �# آ#ن �20# ـ ر^. ا6a/#��0 ع�d�� أم ا�� ع20# ـ إذ ُ

 ا�$#,
 �� �D#م و�4م و,8ة وع�ـB *ـ. ���ـه ، و��ـ#ة          � ، وه. ا��. �(\] ا�7
 ���#ة ا�0%.         �وأ*�#ل ا�%0.   
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ىف حلاف امرأة غريها ، وكانت أحب اخللق إليه ، ونزل عذرها من السماء ، واتفقت األمـة                  
على كفر قاذفها ، وهى أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء األمة وأعلمهن على اإلطـالق ،                 

 من النىب   يرجعون إىل قوهلا ويستفتوا وقيل إا أسقطت       �وكان األكابر من أصحاب النىب    
  . سقطاً ومل يثبت �

  .    وذكر أبو داود أنه طلقها مث راجعها �ـ مث تزوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب
ـ مث تزوج زينب بنت خزمية بن احلارث القيسية من بىن هالل بن عامر وتوفيت عنده بعـد                  

  .ضمه هلا بشهرين 
أىب أمية حذيفة بـن املغـرية   ـ مث تزوج أم سلمة هند بنت أىب أمية القرشية املخزومية واسم         

  .وهى آخر نسائه موتاً وقيل آخرهن موتاً صفية 
ـ مث تزوج زينب بنت جحش من بىن أسد بن خزمية وهى ابنة عمته أميمة وفيها نزل قولـه                   

  ) . 37: األحزاب ) (زوجناكَها زيد منها وطَرا قَضى فَلَما: (تعاىل 
 وتعاىل كان هو وليها الذى زوجها لرسوله من فوق مساواته           ومن خواصها أن اهللا سبحانه    

وتوفيت ىف أول خالفة عمر بن اخلطاب وكانت أوالً عند زيد بن حارثة وكان رسـول اهللا                 
  .    تبناه فلما طلقها زيد زوجه اهللا تعاىل إياها لتتأسى به أمته ىف نكاح أزواج من تبنوه �

رار املصطلقية وكانت من سبايا بىن املصطلق        جويرية بنت احلارث بن أىب ض      �ـ وتزوج   
  .   فجاءته تستعني به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها 

ـ مث تزوج أم حبيبة وامسها رملة بنت أىب سفيان صخر بن حرب القرشية األموية وقيل امسها                 
يقت إليه من هند تزوجها وهى ببالد احلبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشى أربعمائة دينار وس

                                                                                                                                                                                                 
ـ] ��ـ� ا�0%ـ.      ، و�ـ� آ#4ـ] آ%�ـ�ة   �زو��
 و��� ه�ا ا���bF ، و�# آ#ن ه�ا �7� ���ه# �� أزوا�ه            #� � ا�ـ�� �
   .�����ة و��Hة وأ��] ��2# أآ�b ا���0 وا7 %#ر ���#ة ا�%0. 

  .ـ أ�# آ�m �0. و�� ?��� ع��ه# ا���c ��0ات ، وهB آ#4] اهH)� 8ًواج *. ه�ا ا��� ا�9\�� ؟ 
�ـ� ا��ـ�L   ـ *�� ا����وف أن ا��?� ?���aن *. ا��Q<#0 ا��1?%
 ��  ط ا���nاء B9 ا���#ة ع0�ه� إ�.                

أ��ع �� ا���#ة ا��. ��p *. ا��Q<#0 ا�%#ردة أو ا�%���ة ع�  ط ا@���اء  ، *oن ا7و�.  �ـ�L *ـ. �ـ�                        
�4#
 ?�e � ع0�ه# ا���L إ�. �� ا��ا��ـ
 عـ�a أو ا�$#�ـ�
 عـ�a أو أآbـ�              bا� #��#4. أو �c ��0ات ، ��0bا�

 Pذ� ��.  
�ة  /#* : 
?�9���2ر?
 ا�Rة ا���4#
 �20ـ# هـ�ا ا�$%ـ� �ـ] ع0ـ�ان      ) �a4 )1\10\1997ت ��?bا� 
 8>�(ـ
 �#آـ���4#
   "ا�9��

�1ل        K�#$�2ه# ا�j .* B�#� ه#       : ��0ات�� ��0ات �ـ#�8ً *ـ. jـ�2ه#        8اآ�ma ا7>%#ء ا�%#آ��#��4ن و��د >�(
 ع
 K�#$ا�…….   
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هناك وماتت ىف أيام أخيها معاوية هذا هو املعروف املتواتر عند أهل السري والتواريخ وهـو                
  .   عندهم مبرتلة نكاحه خلدجية مبكة وحلفصة باملدينة ولصفية بعد خيرب 

 صفية بنت حىي بن أخطب سيد بىن النضري من ولد هارون ابن عمران أخى               �ـ وتزوج   
زوجة نىب وكانت من أمجل نساء العاملني وكانت قد صارت لـه مـن              موسى فهى ابنة نىب و    

الصفى أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة لألمة إىل يوم القيامة أن يعتق الرجل                
أمته وجيعل عتقها صداقها فتصري زوجته بذلك فإذا قال أعتقت أمىت وجعلت عتقها صداقها أو 

تق والنكاح وصارت زوجته من غري احتياج إىل حتديد         قال جعلت عتق أمىت صداقها صح الع      
  .   عقد وال وىل وهو ظاهر مذهب أمحد وكثري من أهل احلديث 

وهو مما خصه اهللا به ىف النكاح دون األمة وهذا قول            �وقالت طائفة هذا خاص بالنىب      
وم عليه  األئمة الثالثة ومن وافقهم والصحيح القول األول ألن األصل عدم اإلختصاص حىت يق            

) الْمـؤمنِني  دون مـن  لَّك خالصةً: (دليل واهللا سبحانه ملا خصه بنكاح املوهوبة له قال فيها 
ليقطع تأسى األمة به ىف      �، ومل يقل هذا ىف املعتقة وال قاله رسول اهللا           ) 50: األحزاب  (

رج ىف نكـاح أزواج     ذلك فاهللا سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئال يكون على األمة ح             
من تبنوه فدل على أنه إذا نكح نكاحاً فألمته التأسى به فيه ما مل يأت عن اهللا ورسوله نـص                    

  .باالختصاص وقطع لتأسى وهذا ظاهر 
ـ مث تزوج ميمونة بنت احلارث اهلاللية وهى آخر من تزوج ا تزوجها مبكـة ىف عمـرة                  

 فـإن   �الله هذا قول ابن عباس ووهم     القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إح         
السفري بينهما بالنكاح أعلم اخللق بالقصة وهو أبو رافع وقد أخرب أنه تزوجها حالالً وقـال                
كنت أنا السفري بينهما وابن عباس إذ ذاك له حنو العشر سنني أو فوقها وكان غائباً عن القصة                  

 أعلم ا وال خيفى أن مثل هـذا  مل حيضرها وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة وهو      
  " .   سرف"الترجيح موجب للتقدمي وماتت ىف أيام معاوية وقربها بـ 

ـ قيل ومن أزواجه رحيانة بنت زيد النضرية وقيل القرظية سبيت يوم بىن قريظة فكانت صفى     
  . فأعتقها وتزوجها مث طلقها تطليقة مث راجعها  �رسول اهللا 
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 وكان يطؤها مبلك اليمني حىت توىف عنها فهـى معـدودة ىف             وقالت طائفة بل كانت أمته    
السرارى ال ىف الزوجات والقول األول اختيار الواقدى ووافقه عليه شرف الدين الدمياطى ،              

هو األثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن املعروف أا من سراريه وإمائـه ، واهللا                : وقال  
  .   أعلم 

الالتى دخل ن وأما من خطبها ومل يتزوجها ومن وهبت نفسها           فهؤالء نساؤه املعروفات    
له ومل يتزوجها فنحو أربع أو مخس ، وقال بعضهم هن ثالثون امرأة وأهل العلـم بـسريته                  

ال يعرفون هذا بل ينكرونه ، واملعروف عندهم أنه بعث إىل اجلونية ليتزوجهـا               �وأحواله  
ومل يتزوجها وكذلك الكلبية وكذلك الىت رأى       فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها       

بكشحها بياضاً فلم يدخل ا والىت وهبت نفسها له فزوجها غريه على سور من القرآن هذا                
  .هو احملفوظ ، واهللا أعلم 

توىف عن تسع وكان يقسم منهن لثمان عائشة وحفصة وزينب بنـت     �وال خالف أنه    
  .   سودة وجويرية نة ووميمملة وصفية وأم حبيبة وسم أجحش و

نت جحش سنة عشرين وآخرهن موتاً أم       بب  ن زي �وأول نسائه حلوقاً به بعد وفاته       
  .هللا أعلم  اسلمة سنة اثنتني وستني ىف خالفة يزيد ، و

  
   : ����ـ أما سراريه 

مارية وهى أم ولده إبراهيم ورحيانة وجارية أخرى مجيلـة  : كان له أربع : فقال أبو عبيدة    
   .)1(ض السىب وجارية وهبتها له زينب بنت جحش  أصاا ىف بع

  :ـ الزواج ىف اجلاهلية 
  :وكان الزواج ىف اجلاهلية على أربعة أوجه 

ـ فنكاح منها نكاح الناس اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليتـه أو ابنتـه فيـصدقها مث                  
  .ينكحها 

                                                           
  .���9ف ) 105\1( زاد ا���#د )1(
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إىل فـالن   كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثهـا أرسـلى            : ـ ونكاح آخر    
 منه ، ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الـذى                )2(فاستبضعى  

تستبضع منه فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا أحب وإمنا يفعل ذلك رغبة ىف جنابة الولد فكان    
  .هذا النكاح نكاح االستبضاع 

ى املرأة كلهم يصيبها فإذا محلت      ـ ونكاح آخر جيتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون عل         
ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن ميتنـع                 
حىت جيتمعوا عندها تقول هلم قد عرفتم الذى كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فـالن      

  .تسمى من أحبت بامسه فيلحق به ولدها ال يستطيع أن ميتنع منه الرجل 
جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن جاءها وهن البغايا            : والنكاح الرابع   ـ  

كن ينصنب على أبوان رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلـت إحـداهن                
ووضعت محلها مجعوا هلا ودعوا هلم القافة مث أحلقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودعى ابنه ال 

   .)1( باحلق هدم نكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم � من ذلك ، فلما بعث حممدميتنع
  :ـ أسس اختيار الزوجة 

:  ، وقال  تعاىل )221: البقرة ) (أَعجبتكُم ولَو مشرِكَة خير من مؤمنةٌ وَألمةٌ: (قال تعاىل 
 عابِدات تائبات قَانِتات مؤمنات مسلمات منكُن أَزواجا خيرا لَهيبد أَن طَلَّقَكُن إِن ربه عسى(

اتبثَي اتحائا سكَارأَب( ، وقال تعاىل ) 5: التحرمي ) (و :نيملسإِنَّ الْم اتملسالْمو نِنيمؤالْمو 

نيالْقَانِتو اتنمؤالْمالْقَانِ وواتت نيقادالصو قَاتادالصو اتابِرالصو ابِرِينالصو  نيـعاشالْخو 

اتعاشالْخو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو نيمائالصو  اتمائالـصو   نيظـافالْحو مهوجفُـر 

ظَاتافالْحو رِينالذَّاكو ال اللَّها وريكَثاترذَّاك دأَع م اللَّهةً لَهرفغا مرأَجا ويمظاألحزاب ) (ع :
35. (  

                                                           
�#ع )2(Rأى ا� ، 
�^#%�  . �� ا�
  ) .1970\5(  ا�34 ا�%$#رى )1(
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تنكَح الْمـرأَةُ لـأَربعٍ لمالهـا       : " قال   � عن النىب    �ـ روى البخارى عن أىب هريرة     
 اكدي ترِبينِ تالد بِذَات ا فَاظْفَرينِهدلا وهالمجا وبِهسحل2(" و(.   

  .أى ألجل أربع : تنكَح الْمرأَةُ لأَربعٍ : ـ قوله 
احلسب ىف األصل الشرف باآلباء وباألقارب مـأخوذ مـن          : لمالها ولحسبِها   : ـ قوله   

احلساب ألم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر أبائهم وقومهم وحسبوها ، وقيل املراد              
  .سنة باحلسب هنا الفعال احل

ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبه إال أن تعارض نسيبه غري دينة                
: وأما قول بعـض الـشافعية    وغري نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا ىف كل الصفات ،

فإن كان مستنداً إىل اخلرب فال أصل لـه أو إىل           " يستحب أن ال تكون املرأة ذات قرابة قريبة       "
   .)1(بة وهو أن الغالب أن الولد بني القريبني يكون أمحق فهو متجه التجر

يؤخذ منه استحباب تزوج اجلميلة إال أن تعارض اجلميلة الغري دينـة            : وجمالها  : ـ قوله   
والغري مجيلة الدينة نعم لو تساوتا ىف الدين فاجلميلة أوىل ويلتحق باحلسنة الـذات احلـسنة                

  .ن خفيفة الصداق الصفات ومن ذلك أن تكو
واملعىن أن الالئـق   " فعليك بذات الدين  : "فَاظْفَر بِذَات الدينِ ، ىف حديث جابر        : ـ قوله   

بذى الدين واملروءة أن يكون الدين مطمح نظره ىف كل شئ ال سيما فيما تطـول صـحبته                  
  . بتحصيل صاحبة الدين الذى هو غاية البغية �فأمره النىب 
أى لصقتا بالتراب ، وهى كناية عن الفقر وهو خرب مبعىن الدعاء            :  يداك  ترِبت  : ـ قوله   

 ىف  �لكن ال يراد به حقيقته وذا جزم صاحب العمدة زاد غريه أن صدور ذلك من النىب                 
بان  ردوحق مسلم ال يستجاب لشرطه ذلك على ربه ، وحكى بن العرىب أن معناه استغنت 

ذا افتقر ووجه بأن الغىن الناشئ عن املال تراب ألن مجيع ما            املعروف اترب إذا استغىن وترب إ     

                                                           
  ) .1086\2(و��(� ) 1958\5( أ ��ه ا�%$#رى )2(
%ـ
 ع(ـ. زواج اD7ـ#رب و�ـ�روا �20ـ# ، ��ـ. �ـ#ء ا��(ـ�                                )1(������ �0ـ� ز�ـ� إ�ـ. اr`ـ#ر ا�)�� آ�ا *�E أهB ا��(� �� ا�

�ًا ��1#���2 و�# ذه%�ا إ��ه ?d� f?�  .ا��
         B%D maFإ�. ا� ���وHع ا��s  .ر �0# ه0# ا��0%�ه إ��R?واج *ـ. �ـ#@ت         ـ وHا�ـ �23ـ� ��ـ �ا�Hواج د*�ً# 7?
 T`ـ#ر �#4%�ـ
 Dـ

 #20���.  
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ىف الدنيا تراب وال خيفى بعده وقيل معناه ضعف عقلك وقيل افتقرت من العلم وقيل فيه تقدير 
   .)2(شرط أى وقع لك ذلك إن مل تفعل ورجحه بن العرىب وقيل معىن افتقرت خابت 

 مؤمنةٌ وَألمةٌ: ( الدين ،كما قال تعاىل :  لزوجة فأول الشروط وأمهها الىت جيب أن تتوفر ىف ا

 والطَّيبونَ للطَّيبِني والطَّيبات: ( ولقوله تعاىل )  221: البقرة ) ( أَعجبتكُم ولَو مشرِكَة خير من

اتبلطَّي(، وقوله تعاىل  ) 26: النور ( ) ل :ظَاتافح اتقَانِت بِلِّلْغا يظَ بِمفح النساء) (اللّه :
، " الـصالة "، فإا إن كانت على دين رجوت منها اخلري ، وأول مظاهر تدين املـرأة           ) 35

وهى الصلة بني العبد وربه ، فإن كانت على صلة  طيبة بينها وبني را رجوت منها أن تكون 
ت ىف أمر را وحقه ال عيـب  على صلة طيبة بينك وبينها ـ وهللا املثل األعلى ـ فمن فرط  

، ومن رضى أن تكون زوجته مفرطة ىف أمر رـا           !! عليها إن فرطت ىف أمر وحق زوجها        
  .وفرضه فال يلومن إال نفسه إن هى فرطت ىف حقه ومل حتافظ على بيته 

ـ وإذا كانت الزوجة ذات دين فهى على خلق ، وهذا بديهى ، فالدين اإلسالمى وهو 
عتنقه يكون بني اإلفراط والتفريط ، فال هى مفرطة ىف تدينها وال هى دين الوسطية من ي

مفرطة ىف دينها ، وتراها وقد ختلقت خبلق القرآن الكرمي ، من حجاب ومعامالت وحديث 
  .وغري هذا مما فرضه القرآن الكرمي على املرأة 

إِنَّ اللَّه  : "ال  ىف اجلمال فق   �وإذا انضم إىل الدين اجلمال فبها ونعمت ، وقد رغَّب النىب          
الَّتي تـسره إِذَا    : "أى النساء خري ؟ قال      : " وقد سئل    �، وقوله ) 1" (جميلٌ يحب الْجمالَ  

          هكْرا يا بِمهالما وفِْسهي نف فُهالخلَا تو رإِذَا أَم هيعطتو ظَرواملرأة املتدينة اجلميلة نـور       )2(" ن ، 
  .إن كانت ذات مال وحسب فقد مجعت من صفات اخلري الكثري على نور ، و

تزوجـوا  : "  �ـ ومن الصفات املطلوبة ىف الزوجة أن تكون ودوداً ولوداً ، كما قال            
بِكُم ركَاثي مفَإِن وددالْو لُود3(" الْو(.   

بن الْإِبِلَ أَحنـاه    خير نِساٍء رك   : "�أن تكون ذات عطف وحنان لقوله     : ـ ومنها أيضاً    
هدي ي ذَاتجٍ فولَى زع اهعأَرفْلٍ ولَى ط1(" ع(.   

                                                           
  .���9ف ) 136\5( ا�34 *�+ ا�%#رى )2(
  . أ ��ه ��(� )1(
1�م )2( .  
1�م )3( .  
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أَلَا تزوجتها بِكْرا تلَاعبك وتلَاعبها وتضاحكُك       : "� جلابر   �لقوله: ـ أن تكون بكراً     
   .)2(" وتضاحكُها

نها ـ وعن أبيها أا قالت يوماً لرسول اهللا  ـ وصح عن أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا ع 
 غريها بكراً ـ  � ـ وهى تشري إىل زواجه منها ، وهى البكر الىت مل يتزوج رسول اهللا �
أَرأَيت لَو نزلْت واديا وفيه شجرةٌ قَد أُكلَ منها ووجدت شجرا لَم يؤكَلْ منها في أَيهـا                 : "

تكُن           ولَ اللَّهسنِي أَنَّ رعا تهنم عتري ي لَمي الَّذقَالَ ف كريعب عترـا � تهرا غَيبِكْر جوزتي لَم  "
)3(.   

  .ـ فان كانت هناك قرينة تدعو إىل نكاح الثيب فبها ونعمت 
يفـة   ـ ومن طريف ما روى ىف الفرق بني الثيب والبكر أن جارية عرضـت علـى اخلل                

 ! .أيش يا أمري املؤمنني : أبكر أنت أم أيش ؟ قال : املتوكل فقال هلا 

لقد كثرت الفتوح   : فقالت له   ! ما أحسبك إال بكراً     : ـ واشترى أحدهم جارية فسأهلا      
  ! .ىف زمان الواثق 

  ) ! .تعىن الثيوبة(نعوذ باهللا من الكساد : أبكر أنت ؟ قالت : ـ وقال أحدهم  جلارية 
أما رغبت  : ت على أحدهم جاريتان بكر وثيب فمال إىل البكر ، فقالت الثيب             ـ وعرض 

 إِنََّو( :لبكر وكوا تكون ثيب ـ فقال هلا افيها وما بيىن وبينها إال يوم ـ تعىن أا ليلة بني 

ندا عموي كبر كَأَلْف ةنا سمونَ مدع47: احلج ) (ت. (  
ى مائدة القرآن والسنة ، ال ممن ترىب على مائدة الشرق والغرب ،             ـ أن تكون ممن ترىب عل     

الىت جترى وتلهث خلف كل ما هو جديد ىف عامل املوضـة واألزيـاء واملنـاكري ، ودنيـا                   
واملطربني وتأخذ سنتها وقدوا من املطربني واملطربات والراقصني والراقـصات          " الكاسيت"

إلقتران بفتاة مل ختتمر خبمار را ، وقدمت عليه مخار          واملمثلني واملمثالت ، فاحلذر أخى من ا      
أهل الفن والدعارة واون فعراها ومل يسترها ، وجعلها سلعة معروضة لكـل ذى عيـنني                

                                                                                                                                                                                                 
  ) .1959\4(و��(� ) 1955\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
1�م )2( .  
  ) .1953\5( أ ��ه ا�%$#رى )3(
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لينظرها ، وشفتني ليحدثها وميازحها ويهاتفها ، ويدين ىف الطريق واملواصالت يتحسـسها ،              
   .)1(فاظفر بذات الدين تربت يداك 

  
  :اصفات الزوجة الصاحلة أيضاً من ـ ومن مو

 ، الرقيقة الطيبة احلانية الزاهدة      �ـ الىت حتسن اإلستماع إىل زوجها وتعينه على طاعة اهللا         
السترية الراضية الرزينة الطاهرة العفيفة خفية الصوت الودودة احلليمة الرفيقة مـن ليـست               

 )4(أو الرباقة أو اخلداعة أو الكذابة أو احلداقة          أو النقارة    )3( أو األنانة    )2( أو املنانة    )1(باحلنانة  
 أو اللعوب أو املتفاكهة أو املتواكلة أو الكسولة أو املتهتكـة أو العـاهرة أو                )5(أو الشداقة   

العصبية أو اخليالية أو العنيدة أو الساذجة ، وال متمرضة ، وال متشدقة ، وال تفرط ىف زينتها ، 
  .وال مهملة لنفسها ومجاهلا 

هذا وال حرج ىف عرض الرجل ابنته أو أخته على من يرى فيه الصالح ، فقد عـرض                  ـ  
 أُنكحك أَنْ أُرِيد إِني قَالَ: ( شعيب إبنته على موسى عليهما السالم كما أخرب تعاىل عنه قوله  

  .اآلية ) 27: القصص ) (هاتينِ ابنتي إِحدى
لزواج بعدما مات زوجهـا ، كمـا روى          ابنته حفصة ل   �ـ وقد عرض الفاروق عمر      

فَلَقيت عثْمانَ بن عفَّـانَ     : " يقول   �البخارى وغريه عن عمر بن اخلطاب وقد تأميت ابنته          
فَعرضت علَيه حفْصةَ فَقُلْت إِنْ شئْت أَنكَحتك حفْصةَ بِنت عمر ، قَالَ سأَنظُر في أَمـرِي ،                 

                                                           
 ?��ـ�ض أ�ـ�ه� ��ـ����E  tـه ا�b�#bـ
 *ـ.  ـ8ل عـ#م وا�ـ� ، *%�ـ� أن ا24ـ. ع�D8ـه              *�. أ`0#ء آ�#�
 هـ�- ا�ـ��Eر    )1(


 ـ ع�^] ع(�ه أ �ه *�ـ#ة    %E$ا� P) t��� ه?��$���Eه ا7و�. ـ ر�� آ�24# ذات د?� و (Q ، و@ اع(� �%%ً# �#ً�01 �� : @
ه ع0�ه�           �2j #� L�%� �?أ,�#ب ,8ة ود Bا7ه �vة ، و@ أ�*#� 
��%�� ، .)9   
 ، `� إذا �ه ?ma�F أ24# ع(ـ. عD8ـ

   
Dا�*24e. ع�D8ه �2# ، و@ن ا�%�] ��ـ] �ـ� �Eـه �ـ�#ج ا�ـ�?� وا���ـ
 واrداب ا�nـ��8
 ، *Fـ#ن             ! ـ �a$ص T �    ! ـ ,
                 iا ـ�ات و�%#?ـ BـFه وا��%�E  [ وه. أ @ #�� ، #2F�#s?ز�2# و#�ا�30ـ�ة  "*ـ. �%2ـ# �ـ�      " *�DـK�#R? !!  ،" c أ �2# و?

 وأ�1] ا���#ة j%#آ2# ع(�ه ، ��. �#ء4. ?��ً# ��1ص ع(. ��ى �(1ـه �2ـ# و�%ـه  �2ـ# ، *��رـه أن ?Fـ�ن ا4nـ#ء               ،" ا7و�.
  �� ر^�] �� 4�K ا@4#ء *�Fـ�ن آe �2ـ# ، *1ـ#ل             : وD(] �ه   ! وا�D #ة��ا� P)@ @ ، إ24ـ# �$�(�ـ
   : ا a. ع(�P ان �Fن 

�#�ً# ع� ا �D ، #2(] �ه        :      ، .)9  @ #20Fو�         .* B�78م واF20# ����ل ا�� P4�\? 8* ، ا�89ة B6 �� أه ��وأ4] وا��
  i�E0# ا��#%j �� ��b�1ل آ? #��ه#"��(. أآ�ن �%%ً# *. : ,8D ، #2#ل �(�#ن ا��#ل ـ وآj "    ، #ر�2ـ Qا?�2# إ�ـ. >�?ـ�ه

�ه# أ4] 7ع(. �2ى ه. ��7 P�B ـ ��(. أآ�ن �%%ً# *. ا��Hا�#2  a�ـ��20# و,ـ82# ، ��ـ. *��yـ] �ـه      و��ً@ �� أن 
            8ً/#D #ً���0. ه#)F? رك#%�
 و�c �(�ل �2j ر�s#ن ا�)�)D ة وا �2#    : ��0 أ?#م#���#� .�D8أ�24] ع �1� !   �آ�m ?# أ ـ. وDـ

ووو �1� اآ�a�] عe� #2�D8آj �� �b#ب ، وا�BF ع0�- ر�D ا�#2m وا���اع�� وا��0ـH- وا�$ـ�وج وو     : آ0َ] ��2 �%ً# �2# ؟ D#ل       
.  
  . ا��. �� إ�. زوج T � ��� زو�2# ، أو �� 1#رن ��0ه و��� ���- )1(
)2( [)�* #�  . آ��bة ا��� ع(. زو�#2 �
  . آ��bة ا��47 وا��Faى )3(
)4( Q�E? @ #� #2�زو m)F�* ، #2�D�c1 ع(�ه � B2. آ�a  . ا��. 

 *. آ2�8# ا�����1ة *�ه )5(D�a��  . ا�
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 لَي فَقَالَ    فَلَبِثْت ، يال :            رمذَا ، قَالَ عي هموي جوزي أَنْ لَا أَتا لدب قَد :     كْرٍ فَقُلْتا بأَب يتفَلَق :
 ، فَكُنت علَيه    )6(إِنْ شئْت أَنكَحتك حفْصةَ بِنت عمر ، فَصمت أَبو بكْرٍ فَلَم يرجِع إِلَي شيئًا             

دج7(أَو(            ولُ اللَّهسا رهطَبخ ثُم ياللَي انَ ، فَلَبِثْتثْملَى عي عنو      � منِي أَبيفَلَق ، اها إِيهتكَحفَأَن 
نعم ، قَالَ : لَعلَّك وجدت علَي حني عرضت علَي حفْصةَ فَلَم أَرجِع إِلَيك ، قُلْت  : بكْرٍ فَقَالَ   

:                 ولَ اللَّهسأَنَّ ر تملع ي قَدإِلَّا أَن تضرا عيمف كإِلَي جِعنِي أَنْ أَرعنمي لَم ها   � فَإِنهذَكَر قَد 
 ولِ اللَّهسر رس يأُفْشل أَكُن ا�فَلَمها لَقَبِلْتكَهرت لَو1("  و(.   

مث صحابته الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني من         �ـ ومل يزل هذا األمر منذ رسول اهللا       
بعده ، حىت سلّمه الصحابة إىل التابعني وتابعى التابعني ، فقد ذكرت كتب السري عن عبد اهللا                 

أين كنت :  ، فلما أتيته قال )2(كنت أجالس سعيد بن املسيب  فتفقدىن أياماً : بن وداعة قال   
 ا ، قال: ؟ قلت مث أردت أن أقوم : هال أخربتنا فشهدناها ؟ قال  : توفيت زوجىت فاشتغلت
يرمحك اهللا تعاىل ، ومن يزوجىن ومـا أملـك إال           : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت      : ، فقال   

نعم ، فحمد اهللا تعاىل وصـلى       : قال  ! وتفعل ؟   :  ، فقلت    )3(أنا  : درمهني أو ثالثاً ، فقال      
فقمت وما أدرى ما أصنع من : ة ـ قال  ثالث:  وزوجىن على درمهني ـ أو قال  �على النىب

الفرح ، فعدت إىل مرتىل وجعلت أفكر ممن آخذ ، ممن أستدين ، فصليت املغرب وانصرفت                
إىل مرتىل ، فأسرجت ، وكنت صائما ، فقدمت عشائى ألفطر ، وكان خبزاً وزيتـاً ، وإذا                  

إنسان امسه سعيد ،    ففكرت ىف كل    : سعيد ، قال    : من هذا ؟ ، قال      : بالباب يقرع ، فقلت     
إال سعيد بن املسيب ، وذلك أنه مل مير أربعني سنة إال بني داره واملسجد ، فخرجت إليـه ،                    

لو : يا أبا حممد : له ـ أى رجع عن رأيه ـ فقلت    فإذا به سعيد بن املسيب ، فظننت أنه بدا
 فقال ، إنـك     ماذا تأمر ؟  : ال ، أنت أحق أن تؤتى ، فقلت         : ألتيتك ، فقال    ! أرسلت إىل   

                                                           
)6( |a� �)F�? �� أى .  
)7( #ً4Hًا و��  . أى أآ�b و�
  . أ ��ه ا�%$#رى )1(
)2(                      
 أى *1�R� .* .4(�ه ، وآ#ن ه�ا �� اrداب ا��. ?��(ـ. �2ـ# أهـB ا��(ـ� ، وهـ� �1ـ�ه� أهـR� B#�ـ���2 و���*ـ

 �2�#�.  
)3( i����  E%2# ا�$(��
 ع%� ا��(P �� ��وان @�0ه ا����� *�*sه ���� �� ا�D [0� i���  . وآ#ن ����� �� ا�
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رجالً عزباً فتزوجت ، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك ، وهذه امرأتك ، وإذا هى قائمة خلفه                 
  .ىف طوله ، فدفعها ىف الباب ورده 

مث دخلت ا ، فإذا هى من أمجل النساء وأحفظ الناس لكتاب اهللا تعاىل وأعلمهـم                : قال  
  . ، وأعرفهم حبق الزوج �لسنة رسول اهللا 

ج أيضاً ىف عرض املرأة نفسها على من ترى فيه الزوج الصاحل هلا ،إذا أمنـت                 ـ وال حر  
الفتنة ، وكان الرجل صاحلاً ورعاً ، كما كان من أم املؤمنني خدجية ـ رضى اهللا عنـها ـ    

  . �وعرضها نفسها على النىب 
وجـة  ـ وهنا ننبه إىل التأىن ىف اختيار زوجة املستقبل ، فالتستحب العجلة دون انتقاء ز              

  . املستقبل ، فما هى املعايري واالسس املوضوعة عند اختيار زوج وزوجة املستقبل 
  

  :ـ أسس اختيار الزوج 
ـ أما األسس الىت جيب على كل فتاة أن تضعها نصب عينيها عند قبول من يتقدم خلطبتها                 

أكرمها ،  الدين ، فإن صاحب الدين إذا احب املرأة         : ، فأول هذه الشروط واألسس واملعايري       
  .وإذا كرهها مل يظلمها 

، وقوله تعاىل ) 221: البقرة ) (مشرِك ولَو أَعجبكُم من خير مؤمن ولَعبد: (ـ قال تعاىل 
) :اتبالطَّيو بِنيلطَّيونَ لبالطَّيو اتبلطَّيوقال ) 26: النور ) ( ل ،�" :  كُمإِلَي طَبإِذَا خ نم

رِيضع ادفَسضِ وي الْأَرةٌ فنتف كُنلُوا تفْعإِلَّا ت وهجوفَز لُقَهخو هيننَ دوضر1("ت(   .  
   .   )2(" أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ، وكان حجاماً: " لبىن بياضة �وقال النىب 

ما تقُولُونَ  :  فَقَالَ   �ى رسولِ اللَّه    مر رجلٌ علَ  : "وعن ابن أىب حازم عن أبيه عن سهل قال          
: حرِي إِنْ خطَب أَنْ ينكَح وإِنْ شفَع أَنْ يشفَّع وإِنْ قَالَ أَنْ يستمع ، قَـالَ             : في هذَا ؟ قَالُوا     

حـرِي إِنْ  : ي هذَا ؟  قَـالُوا  ما تقُولُونَ ف: ثُم سكَت ، فَمر رجلٌ من فُقَراِء الْمسلمني فَقَالَ       

                                                           
  ) .164\2(وا��#آ� ) 607-606(وا�� �#�
 ) 1085(أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )1(
  ) .136\7(أ ��ه ا�12�%. :  ,��+ )2(
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 هذَا  �رسولُ اللَّه   : خطَب أَنْ لَا ينكَح وإِنْ شفَع أَنْ لَا يشفَّع وإِنْ قَالَ أَنْ لَا يستمع ، فَقَالَ                 
   .)1(" خير من ملِْء الْأَرضِ مثْلَ هذَا

احلكم على الرجال ، وليس ما ميلك مـن         الذى تستطيعني به    " الترمومتر"فالدين أختاه هو    
مال أو شهادات ، ولكن إن انضم إىل الدين املال أو املؤهل فبها ونعمت ، وال يقدم أبداً على              

! أو أحدث صيحة ىف عامل املالبـس        ! صاحب الدين صاحب أحدث صيحة ىف قص الشعر         
يثاً مـن أحاديـث     ومن حيفظ األغاىن وال يعى صدره آية من كتاب اهللا   تعاىل ، أو حـد                

فال تستطيع أن تفرق بني الفىت والفتـاة مـن     وال املتخنثني الذين عج م الطريق�ىبنال
الذى يتنقل بني األزهار لريتشف     " الدبور"وال صاحب الكالم   املعسول ،        ! امللبس أو الشعر    

سة الرائحة من هذه وتلك ، وال من يقف على باب مدرستك ينتظر خروجك لتترتها معاً خل               
ىف " االسـطوانة "منك قبل أن حتلى له ، وال من يضع          " القبلة"عن األهل ، وال من ذاق طعم        

حديثك معه تليفونياُ ، احلذر احلذر أختاه من تلك الذئاب الضارية ، واعلمى أنه لن يـستقيم            
الشك فيهـا أن    : بيت نال فيه الشاب ما أراده من فتاته قبل البناء ا ، فهو بني شقى رحى                 

ون مع غريه كما كانت له قبل البناء ، وبني إذالهلا بتسليمها نفسها له قبل أن حتل لـه ،                    تك
فكوىن على حذر أختاه ، وعليك بصاحب الدين الذى يريد أن يأخذ بيدك إىل ربـك وإىل                 

  .جنته 
فإن كان من محلة كتاب اهللا تعاىل فيقدم على غريه ، وان كان من أهـل الـدعوة إىل اهللا                

  .احلسنة فبها ونعمت ، فالدين هو األساس الذى عليه تبىن احلياة الزوجية السعيدة باملوعظة 
يا معشر الشبابِ منِ اسـتطَاع       : "�ـ أن يكون مستطيعاً لتحمل نفقات الزواج لقوله       

          لَم نمجِ ولْفَرل نصأَحرِ وصلْبل أَغَض هفَإِن جوزتاَءةَ فَلْيـاءٌ      الْبوِج لَه همِ فَإِنوبِالص هلَيفَع عطتسي "
)1(.   

، والتقت األفكار بعد العيون ، وتناغمت األنفاس تعزف أمجل      " أحب فتاة "وكم من شاب    
أحلان احلب الذى مل يشهد العامل مثله ، وكم التقت األحالم ، فريى الشاب احللم ، فيقـصه                  

                                                           
  ) .1958\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
  ) .1018\2(و��(� ) 1950\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(




 ا���و���                                                              28��         
  

  
  

  

! وكانت هـى    " رنَّ"ر ىف مكاملتها هاتفياً فيجد اهلاتف قد        كم فكَّ ! على فتاته ، فتكمله هى      
قد منت وترعرعت ىف خيال كثري من الفتيات ، مث إذا جاء احلـديث              " احلب"كم من قصص    

عن الزواج كان سراباً وذهبت األحالم أدراج الرياح ، وحتطمت علـى صـخرة الواقـع ،                 
  .ب واحلياء ، مث مل تعد وأخذت معها ما أخذت من قصص املذلة وذهاب العفة واألد

 فهذا إذا تقدم للفتاة     )2(" أَما معاوِيةُ فَصعلُوك لَا مالَ لَه       : " لفاطمة بنت قيس     �أما قوله   
اثنني من أهل الدين والورع ، فيقدم صاحب املال على اآلخر ، وال يرفض صاحب الدين لقلة  

  .ماله 
أَمـا أَبـو   : " ىف شأن أىب جهم  �نساء لقوله أن يكون رفيقاً بال   : ـ ويستحب فيه أيضاً     

 هقاتع نع اهصع عضمٍ فَلَا يهأى كثري الضرب للنساء :  قالوا )3(" ج.  
حىت تسر الفتاة عند رؤيته فال تنفـر  : فيه أن يكون مجيل املنظر حسن اهليئة  ـ ويستحب

 .منه 

ل التناسب العقلى والعـاطفى ، وال       فيقدم على الشيخ العجوز ليحص    : ن يكون شاباً    أـ  
  .حرج ىف زواج الشيخ الكبري ممن تصغره ، فرب شيخ عجوز أفضل من مائة شاب  

من حيث العمر ، واملـستوى التعليمـى ـ والـدين أوالً ـ      : ـ أن يكون كفؤاً للفتاة 
  .والعقلى ، واملادى ، والبدىن ، وحنو هذا 

  
  : ـ الكفاءة ىف النكاح 

 ذَكَـرٍ وأُنثَـى   مـن  خلَقْناكُم الناس إِنا أَيها يا: (ن القيم رمحه اهللا تعاىل يقول اإلمام اب

احلجرات ) (خبِري اللَّه عليم إِنَّ أَتقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا وقَبائلَ وجعلْناكُم شعوبا
 والْمؤمنـونَ : (وقـال  ) 10: احلجـرات  ) (لْمؤمنونَ إخـوةٌ ا إِنما: (، وقال تعاىل ) 13

اتنمؤالْمضٍ وعاء بيلأَو مهضع(، وقال تعاىل ) 71: التوبة ) (ب :ابجتفَاس ملَه مهبي الَ رأَن 

يعلَ أُضملٍ عامنكُم عن ذَكَرٍ مم كُم أُنثَى أَوضعن بضٍ مع195: آل عمران ) (ب. (  
                                                           

  ) .1114\2( أ ��ه ��(� )2(
)3( Q�#ا�� .  
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أَلَا إِنَّ ربكُم واحد وإِنَّ أَباكُم واحد أَلَا لَا فَضلَ لعربِي علَـى أَعجمـي ولَـا            : "�وقال  
، وىف الترمذى  )1(" لعجمي علَى عربِي ولَا لأَحمر علَى أَسود ولَا أَسود علَى أَحمر إِلَّا بِالتقْوى     

إِذَا خطَب إِلَيكُم من ترضونَ دينه وخلُقَه فَزوجوه إِلَّا تفْعلُوا تكُن فتنةٌ في الْأَرضِ               : "�عنه  
 رِيضع ادفَسأنكحوا أبا هند وأنكحـوا إليـه وكـان         : " لبىن بياضة    � ، وقال النىب   )2(" و

   .    )3(" حجاماً
 زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مواله وزوج فاطمة بنـت              �وزوج النىب   

قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بالل بن رباح بأخت عبدالرمحن بن عـوف ،                 
: ، وقد قال تعاىل ) 26: النور ) ( للطيبات والطَّيبونَ للطَّيبِني والطَّيبات: (وقد قال اهللا تعاىل 

  ) .3: النساء ) (النساء من لَكُم انكحواْ ما طَابفَ(
 اعتبار الدين ىف الكفاءة أصالً وكماالً فال تزوج مسلمة بكـافر        �فالذى يقتضيه حكمه    

وال عفيفة بفاجر ومل يعترب القرآن والسنة ىف الكفاءة أمراً وراء ذلك فإنه حرم على املـسلمة                 
باً وال صناعة وال غىن وال حرية فجوز للعبد الفقري نكـاح            نكاح الزاىن اخلبيث ومل يعترب نس     

احلرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجوز لغري القرشيني نكاح القرشـيات ، ولغـري                 
  .اهلامشيني نكاح اهلامشيات وللفقراء نكاح املوسرات 

لدين وىف رواية عنه    وقد تنازع الفقهاء ىف أوصاف الكفاءة فقال مالك ىف ظاهر مذهبه إا ا              
  .إا ثالثة الدين واحلرية والسالمة من العيوب 

هى الـدين والنـسب     : هى النسب والدين ، وقال أمحد ىف رواية عنه          : وقال أبو حنيفة    
خاصة وىف رواية أخرى هى مخسة الدين والنسب واحلرية والصناعة واملال ، وإذا اعترب فيهـا                

أن قريـشاً ال    :  أن العرب بعضهم لبعض أكفاء ، الثانيـة          :النسب فعنه فيه روايتان إحدامها      
يكافئهم إال قرشى وبنو هاشم ال يكافئهم إال هامشى ، وقال أصحاب الشافعى يعتـرب فيهـا                 

  .الدين والنسب واحلرية والصناعة والسالمة من العيوب املنفرة 

                                                           
)1( +��,  : ��  ) .411\5(أ ��ه أ�
)2(1�م  .  
1�م )3( .  
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دن دون أهل البـوادى     وهلم ىف اليسار ثالثة أوجه اعتباره فيها وإلغاؤه واعتباره ىف أهل امل           
فالعجمى ليس عندهم كفئاً للعرىب وال غري القرشى للقرشية وال غري اهلامشى للهامشية وال غري               
املنتسبة إىل العلماء والصلحاء املشهورين كفئاً ملن ليس منتسباً إليهما ، وال العبد كفئاً للحرة               

اً ملن مل ميسها رق وال أحداً من        وال العتيق كفئاً حلرة األصل وال من مس الرق أحد آبائه كفئ           
آبائها ، وىف تأثري رق األمهات وجهان ، وال من به عيب مثبت للفسخ كفئاً للسليمة منه فإن                  
مل يثبت الفسخ وكان منفراً كالعمى والقطع وتشويه اخللقة فوجهان ، واختار الرويـاىن أن               

جر واخلياط وحنومهـا وال     صاحبه ليس بكفء وال احلجام واحلائك واحلارس كفئاً لبنت التا         
احملترف لبنت العامل وال الفاسق كفئاً للعفيفة وال املبتدع للسنية ولكن الكفاءة عند اجلمهـور               

  .   هى حق للمرأة   واألولياء 
حق : هى ملن له والية ىف احلال ، وقال أمحد ىف رواية            : مث اختلفوا فقال أصحاب الشافعى      

: من مل يرض منهم فله الفسخ ، وقال أمحد ىف رواية ثالثـة              جلميع األولياء قريبهم وبعيدهم ف    
إا حق اهللا فال يصح رضاهم بإسقاطه ، ولكن على هذه الرواية ال تعترب احلرية وال اليسار وال 
الصناعة وال النسب إمنا يعترب الدين فقط فإنه مل يقل أمحد وال أحد من العلماء إن نكاح الفقري                

ال يقول هو وال أحد إن نكاح اهلامشية لغري اهلامشى والقرشية لغري   للموسرة باطل وإن رضيت و    
القرشى باطل وإمنا نبهنا على هذا ألن كثريا من أصحابنا حيكون اخلالف ىف الكفاءة هل هى                
حق هللا أو لآلدمى ويطلقون مع قوهلم إن الكفاءة هى اخلصال املذكورة وىف هذا من التساهل                

     . )1(" وعدم التحقيق ما فيه
ـ فإذا أراد الرجل أن خيطب فتاة فله أن يرسل أمه أو بعض أهله ـ كأخته مثالً ـ لرييا   

  .من الفتاة ما يدعوه إىل خطبتها ، من خلق حسن وبيت طيب وحسن معاملة 
  إن كان ىف غري الصالح رضاؤها      الخري ىف حسن الفتاة وعلمها

  ـافــاؤهللناس منـها دينـها وو      ف عليها إمنـاـاهلا وقـفجم
  ـن الغصن وعـن منبتهواسـأل ع      ـاًوإن تزوجـت فكـن حـاذق

  ـهمـن جيـرة احلـى وذى قربت      واسأل عـن الصهـر وأحوالـه
                                                           

  .���9ف ) 95\5( زاد ا���#د )1(
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  :ـ صالة االستخارة 
فإذا وجد الرجل الفتاة الىت يرى فيها أا تصلح لتكون شريكة حياته ، وتقدم للفتاة الرجل                

  .ا األمر العظيم ، فيصلى كل منهما صالة االستخارة خيطبها ، استخار اهللا تعاىل ىف هذ
يعلمنا االستخارة ىف األمور كلها كالسورة من القرآن ،          �كان النىب    : "�يقول جابر   

 إِذَا هم أَحدكُم بِالْأَمرِ فَلْيركَع ركْعتينِ من غَيرِ الْفَرِيضة ثُم ليقُلِ اللَّهم            : �يقول  : وصفتها  
              رلَا أَقْـدو رقْدت كيمِ فَإِنظالْع كلفَض نم أَلُكأَسو كتربِقُد كرقْدتأَسو كلْمبِع كريختي أَسإِن

            رذَا الْأَمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُن موبِ اللَّهيالْغ لَّامع تأَنو لَملَا أَعو لَمعتمر  ويسمى األ-و- ريخ 
                 ارِكب ي ثُمل هرسيي ول هرفَاقْد هآجِلرِي واجِلِ أَمقَالَ ع رِي أَوأَم ةباقعي واشعمينِي وي دي فل

                  رِي أَوأَم ةباقعي واشعمينِي وي دي فل رش رذَا الْأَمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُنو ، يهي فـي    لقَـالَ ف
عاجِلِ أَمرِي وآجِله فَاصرِفْه عني واصرِفْنِي عنه واقْدر لي الْخير حيثُ كَانَ ثُم أَرضنِي قَـالَ                

هتاجي حمسي1(" و(.   
ـ ويصلى العبد صالة االستخارة ىف أى وقت شاء ، ركعتني ، مث بعد التسليم يدعو ذا                 

 ، فصالة االستخارة دعاء ، وال حرج ىف تكرار          )2(ن يكررها وال حرج ىف هذا       الدعاء ، وله أ   
الدعاء ، وال يلزم بعد االستخارة أن يرى العبد رؤيا ، بل سريى إما التيسري أو عدمـه ، أو                    

  .  الراحة النفسية لألمر واإلقدام عليه أو عدمه
 شأن من تقدم لخطبتها ، إذا       وتصلى الفتاة صالة االستخارة ، فهى تستخري رب العاملني ىف         

رأت فيه ما يدعوها إىل قبوله ، ال أن تصلى الفتاة صالة االستخارة عندما يتقدم إليها السكري                 
مثالً أو تارك الصالة املفرط ىف أمر دينه ، فإا ترفض من البداية أن تربط حياا مبن يـستهني     

  .طيها إياها حبقوق ربه عليه ، فكيف له أن حيافظ على حقوقها أو يع

                                                           
  . أ ��ه ا�%$#رى )1(
 وروى *. �Fار ,8ة ا@��$#رة �%c ��ات ��?f و�0Fه ^��m ، و�(�%ـ� أن ?�Fرهـ# عـ�َد �ـ# ?ـa#ء دون ��1ـ� ��Dـ] أو                     )2(

  .ع�د ، وا6 أع(� 
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فقد : ـ هذا وال جيوز ملن عرف تقدم شاب إىل فتاة ليخطبها أن يتقدم لخطبتها هو  أيضاً         
" يخطُب الرجلُ علَى خطْبة أَخيه حتى يترك الْخاطب قَبلَه أَو يأْذَنَ لَه الْخاطـب             " أن   �ى

)1(.   
ها حىت تنتهى عدا ، ولكن جيـوز للخاطـب          ـ كما ال جيوز خطبة من توىف عنها زوج        

النساء  خطْبة فيما عرضتم بِه من علَيكُم جناح والَ: (التعريض باخلطبة هلا ، قال تعاىل  
أَو منتأَكْن ىف أَنفُِسكُم ملع اللّه نوهداعون الَّ تلَـكو نهونذْكُرتس كُمأَن رإِالَّ اس 

: البقـرة  ) (عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَـه  تعزِمواْ معروفًا والَ قَوالً تقُولُواْ أَن
أو للمطلقة املبتوتة ـ وهى الىت طُلقت ثالث مرات ـ حلديث اإلمـام مـسلم أن     ) 235

اعتدي عند ابنِ أُم مكْتـومٍ      : " قال لفاطمة بنت قيس وكانت قد طُلقت ثالث مرات           �النىب
   .)2(" فَإِنه رجلٌ أَعمى تضعني ثيابك فَإِذَا حلَلْت فَآذنِينِي

 عندنا  وفيه جواز التعريض خبطبة البائن وهو الصحيح      : يقول اإلمام النووى رمحه اهللا تعاىل       
.  

إنـك  : هى ىف عدا من وفاة زوجها       كأن يقول الرجل للمرأة و    : ـ والتعريض باخلطبة    
إىن أريـد   : على لكرمية ، وإىن فيك لراغب ، وان اهللا لسائق إليك خرياً ورزقاً ، أو يقـول                  

  .التزوج ولوددت أنه يسر ىل امرأة صاحلة ، وحنو هذا 
  

  :ـ إباحة النظر إىل وجه املخطوبة والفتاة إىل خمطوا 
روى املغرية بن شعبة أنه خطب امرأة       : لوجه والكفني   فإذا تقدم خلطبتها فله أن يرى منها ا       

لَا ، قَالَ ، فَانظُر إِلَيها فَإِنه أَجدر أَنْ يـؤدم           : أَنظَرت إِلَيها ؟ قُلْت      : "�فقال له رسول اهللا   
   .)1("بينكُما

                                                           
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )1(
  . أ ��ه ��(� )2(
  .���ى وا��0#/. و���ه�# أ ��ه ا��:  ,��+ )1(
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 فَإِن استطَاع أَنْ ينظُر     إِذَا خطَب أَحدكُم الْمرأَةَ   : " قال   � أن رسول اهللا     �وعن جابر   
 لَها حتى رأَيت منها )2(فَخطَبت جارِيةً فَكُنت أَتخبأُ: إِلَى ما يدعوه إِلَى نِكَاحها فَلْيفْعلْ ، قَالَ 

   .)3(" ما دعانِي إِلَى نِكَاحها وتزوجِها فَتزوجتها
 �ساعدى ـ رضى اهللا عنها ـ أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا ـ وعن سهل بن سعد ال

 فَصعد النظَر فيها �يا رسولَ اللَّه جِئْت أَهب لَك نفِْسي قَالَ فَنظَر إِلَيها رسولُ اللَّه       : "فقالت  
 ولُ اللَّهسطَأْطَأَ ر ثُم هبوصو� هأْس4("  ر(.   

 فَأَتاه رجلٌ فَأَخبره أَنه تزوج امـرأَةً مـن          �كُنت عند النبِي    : " قال   �وعن أىب هريرة    
      ولُ اللَّهسر ارِ فَقَالَ لَهصنِ              �الْأَنـيـي أَعا فَإِنَّ فهإِلَي ظُرفَان با قَالَ لَا قَالَ فَاذْههإِلَي تظَرأَن 

  .)5(" الْأَنصارِ شيئًا
ـ وقد ذهب مجهور أهل العلم سلفاً وخلفاً إىل جواز نظر الرجل إىل من يريد خطبتـها ،         
إال أنه وقع اخلالف بينهم فيما ينظر إىل املرأة ، فذهب اجلمهور إىل جواز النظر رؤية الوجـه                  

الكفني ، النظر إىل ما يظهـر       وه  جالنظر إىل الو  : والكفني ، وعن اإلمام أمحد ثالث روايات        
  .ها غالبا كالرقبة والساقني ، النظر إليها كلها ، وذهب ابن حزم إىل النظر إىل مجيع بدا من

ـ فإذا متت املوافقة بني األهل ، فله أن يصلى صالة االستخارة مرة أخرى إن شاء ، ويترك 
  .الفتاة لتستخري را فيمن تقدم خلطبتها 

وإذـا  : كر على من تقدم خلطبتـها       وتستأذن الب : ـ موافقة البكر والثيب على الزواج       
لَا تنكَح الْأَيم حتى تستأْمر ولَا تنكَح الْبِكْـر          :"�صماا ، أما الثيب فإا تستأمر ، لقوله         

            كُتسا قَالَ أَنْ تهإِذْن فكَيو ولَ اللَّهسا رأْذَنَ قَالُوا يتسى تتوىف صحيح مـسلم       )1(" ح ، : 
"معا قَالَ نهاتما صهإِذْنا وفِْسهي نأْذَنُ فتست 2(" الْبِكْر(.   
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أن خنساء بنت حذام زوجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيبـاً           : "وثبت عنه ىف الصحيحني   
   .  )3("  فرد نكاحها�فأتت رسول اهللا 

لـه أن أباهـا      فذكرت   �أن جارية بكراً أتت النىب    : "وىف السنن من حديث ابن عباس       
   .    )4(" �زوجها وهى كارهة فخريها النىب 

وهذه غري خنساء فهما قضيتان قضى ىف إحدامها بتخيري الثيب وقضى ىف األخرى بتخـيري               
  .البكر 

وموجب هذا احلكم أنه ال جترب البكر البالغ على النكاح وال تزوج إال برضاها وهذا قـول              
 إحدى الروايات عنه وهو القول الذى ندين اهللا         مجهور السلف ومذهب أىب حنيفة وأمحد ىف      

 وأمره ويه وقواعد شريعته ومصاحل أمته       �به وال نعتقد سواه وهو املوافق حلكم رسول اهللا        
.  

أما موافقته حلكمه فإنه حكم بتخيري البكر الكارهة وليس رواية هذا احلديث مرسلة بعلة فيه 
ول الفقهاء إن اإلتصال زيادة ومن وصله مقدم على  فإن قلنا ق )1(فإنه قد روى مسنداً ومرسالً      

من أرسله فظاهر وهذا تصرفهم ىف غالب األحاديث ، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله وإن 
حكمنا باإلرسال كقول كثري من احملدثني فهذا مرسل قوى قد عضدته اآلثـار الـصحيحة               

    .  الصرحية والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره فيتعني القول به
وهذا أمر مؤكد ألنه ورد بصيغة      " والبكر تستأذن : "ما موافقة هذا القول ألمره فإنه قال        أو

 أن تكون للوجوب ما مل      �اخلرب الدال على حتقق املخرب به وثبوته ولزومه واألصل ىف أوامره          
  .   يقم إمجاع على خالفه 

فأمر وى وحكم بالتخيري وهذا     " ى تستأْذَنَ ولَا تنكَح الْبِكْر حت   : "وأما موافقته لنهيه فلقوله     
  .   إثبات للحكم بأبلغ الطرق 

فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة ال يتصرف أبوها ىف أقل شئ           : وأما موافقته لقواعد شرعه     
من ماهلا إال برضاها وال جيربها على إخراج اليسري منه بدون رضاها فكيف جيوز أن يرقهـا                 
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منها بغري رضاها إىل من يريده هو وهى من أكره الناس فيه وهو من أبغض شئ وخيرج بضعها 
بغري رضاها إىل من يريده وجيعلها أسرية عنده كما قال النىب " إليها ومع هذا فينكحها إياه قهراً 

�" :        كُمدنانٌ عوع نا هما فَإِنرياِء خسوا بِالنصوتاسمعلوم أن إخراج    أى أسرى و   )1(" أَلَا و
ماهلا كله بغري رضاها أسهل عليها من تزوجيها مبن ال ختتاره بغري رضاها ولقد أبطل من قـال                  

  .   إا إذا عينت كفئا حتبه وعني أبوها كفئاً فالعربة بتعيينه ولو كان بغيضاً إليها قبيح اخللقة 
ن ختتاره وترضاه وحصول   فال خيفى مصلحة البنت ىف تزوجيها مب      : وأما موافقته ملصاحل األمة     

السنة الصرحية ذا  مقاصد النكاح هلا به وحصول ضد ذلك مبن تبغضه وتنفر عنه فلو مل تأت
  .الصحيح وقواعد الشريعة ال تقتضى غريه وباهللا التوفيق  القول لكان القياس

يم حتى  لَا تنكَح الْأَ  : "" بالفرق بني البكر والثيب وقال       �فإن قيل فقد حكم رسول اهللا       
األمي أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذا : " وقال )2(" تستأْمر ولَا تنكَح الْبِكْر حتى تستأْذَنَ     

 فجعل األمي أحق بنفسها من وليها فعلم أن وىل البكر أحق ا من نفـسها وإال مل                  )3(" أبوها
بينهما ىف صفة اإلذن فجعل إذن الثيـب        يكن لتخصيص االمي بذلك معىن ، وأيضاً فإنه فرق          

  .النطق وإذن البكر الصمت وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأا ال حق هلا مع أبيها 
أنه ليس ىف ذلك ما يدل على جواز تزوجيها بغري رضاها مع بلوغهـا وعقلـها            : فاجلواب  

الىت احتججتم ا صرحية    ورشدها وأن يزوجها بأبغض اخللق إليها إذا كان كفئاً واألحاديث           
هذا إمنا يدل   " األمي أحق بنفسها من وليها    : "ىف إبطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله          

بطريق املفهوم ومنازعوكم ينازعونكم ىف كونه حجة ولو سلم أنه حجة فال جيوز تقدميه على               
صواب أنه ال عموم له     املنطوق الصريح ، وهذا أيضاً إمنا يدل إذا قلت إن للمفهوم عموماً وال            

إذ داللته ترجع إىل أن التخصيص باملذكور ال بد له من فائدة وهى نفى احلكم عمـا عـداه                   
ومعلوم أن انقسام ما عداه إىل ثابت احلكم ومنتفيه فائدة وأن إثبات حكم آخر للمـسكوت                

قياس عنه فائدة وإن مل يكن ضد حكم املنطوق وأن تفصيله فائدة كيف وهذا مفهوم خمالف لل               
  .   الصريح بل قياس األوىل كما تقدم وخيالف النصوص املذكورة 
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" األمي أحق بنفسها مـن وليهـا  : "عقيب قوله " والبكر يستأذا أبوها   : "�وتأمل قوله   
قطعاً لتوهم هذا القول وأن البكر تزوج بغري رضاها وال إذا فال حق هلا ىف نفسها البتة فوصل 

عا هلذا التوهم ومن املعلوم أنه ال يلزم من كون الثيب أحق بنفسها إحدى اجلملتني باألخرى دف
  .   من وليها أن ال يكون للبكر ىف نفسها حق ألبتة 

  :   وقد اختلف الفقهاء ىف مناط اإلجبار على ستة أقوال 
  .   أنه جيرب بالبكارة وهو قول الشافعى ومالك وأمحد ىف رواية : ـ أحدها 

  .   الصغر وهو قول أىب حنيفة وأمحد ىف الرواية الثانية أنه جيرب ب: ـ الثاىن 
  .   أنه جيرب ما معاً وهو الرواية الثالثة عن أمحد : ـ الثالث 
  .   أنه جيرب بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه : ـ الرابع 

بـصرى  أنه جيرب باإليالد فتجرب الثيب البالغ حكاه القاضى إمساعيل عن احلسن ال        : ـ اخلامس   
قال وهو خالف اإلمجاع قال وله وجه حسن من الفقه فيا ليت شعرى ما هذا الوجه األسود                 

  .   املظلم 
  .أنه جيرب من يكون ىف عياله وال خيفى عليك الراجح من هذه املذاهب : ـ السادس 
 بأن إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكالم فإن نطقت البكر باإلذن بالكالم             �ـ وقضى   

  .    وقال ابن حزم ال يصح أن تزوج إال بالصمات وهذا هو الالئق بظاهريته فهو آكد
فدل ذلك علـى    " ال يتم بعد احتالم   " أن اليتيمة تستأمر ىف نفسها و        �وقضى رسول اهللا    

جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ وهذا مذهب عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ وعليه يدل القـرآن    
 اللّـه  قُـلِ  ىف النساء ويستفْتونك: (نيفة وغريمها ، قال تعاىل والسنة ، وبه قال أمحد وأبو ح

يهِنف يكُمفْتا يملَى وتي كُملَيابِ عتى ىف الْكامتي الَ ىف ياء الَّالتسالن نهونتؤا تم بكُت  ـنلَه 

، قالت )  127النساء ) (للْيتامى تقُومواْ وأَن الْوِلْدان نم تنكحوهن والْمستضعفني أَن وترغَبونَ
هى اليتيمة تكون ىف حجر وليها فريغب ىف نكاحها وال يسقط : عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ   

   .)1(هلا سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن إال أن يقسطوا هلن سنة   صداقهن 
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ستأْمر في نفِْسها فَإِنْ صمتت فَهو إِذْنها وإِنْ أَبت فَلَا          الْيتيمةُ ت  : "�وىف السنن األربعة عنه     
   .   )2(" جواز علَيها

ـ فإذا كان الرضى من املخطوبة ، بدأ األهل ىف احلديث عن نفقات الزواج ومستلزماته ،                
 قـضية املهـر أو      من إعداد بيت الزوجية وجتهيزه ، واملهر وحنو هذا ، وهنا جيب التنبيه على             

  .الصداق 
  

   :)3(خير النكَاحِ أَيسره : ـ الصداق 
 بِإِذْن فَانكحوهن: (، وقال تعاىل ) 4: النساء ) (نِحلَةً صدقَاتهِن وآتواْ النساء: (قال تعاىل 

هِنلأَه نوهآتو وفرعبِالْم نهورم: (عاىل ، وقال ت) 26: النساء ) (أُجتعتمتا اسفَم نهنم بِه 

نوهفَآت نهورةً أُجالَ فَرِيضو احنا جيمف كُملَيم عتياضرت ن بِهم دعب ة24:  النساء ) (الْفَرِيض  ( ،
  ) .10: املمتحنة )  (هنأُجور آتيتموهن إِذَا تنكحوهن أَن علَيكُم جناح ولَا: (وقوله تعاىل 

 ىف الصداق مبا قل وكثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج مـن               �ـ بيان قضائه    
  :   القرآن 

كَانَ صداقُه لأَزواجِـه ثنتـي   : "ـ ثبت ىف صحيح مسلم عن عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ   
      ا ، قَالَتشنةً ويةَ أُوقرشا : عرِي مد؟ قَالَ     أَت شالن  :  قُلْت :    لَا ، قَالَت :    لْـكفَت ةيأُوق فنِص

 ولِ اللَّهسر اقدذَا صمٍ فَههرد ائَةم سمخ�اجِهوأَز1("  ل(   .   
 ، ) 2( "  انظُر ولَو خاتما من حديد: " قال لرجل �وىف صحيح البخارى كما تقدم أن النىب

الَ ماذَا معك من الْقُرآن قَالَ معي سورةُ كَذَا وسورةُ كَذَا عددها فَقَالَ تقْرؤهن عن               قَ:" وفيه  
           آنالْقُر نم كعا ما بِمكَهلَّكْتم فَقَد بقَالَ اذْه معقَالَ ن رِ قَلْبِكعن ثابت  : ، وىف النسائى    " ظَه

أَبو طَلْحةَ أُم سلَيمٍ فَقَالَت واللَّه ما مثْلُك يا أَبا طَلْحةَ يـرد ولَكنـك               خطَب  : "عن أنس قَالَ    
 هرغَي أَلُكا أَسمرِي وهم فَذَاك ملسفَإِنْ ت كجوزي أَنْ أَتلُّ لحلَا يةٌ وملسأَةٌ مرا امأَنو رلٌ كَافجر
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انَ ذَلك مهرها قَالَ ثَابِت فَما سمعت بِامرأَة قَطُّ كَانت أَكْرم مهرا مـن أُم سـلَيمٍ                 فَأَسلَم فَكَ 
 لَه تلَدا فَولَ بِهخفَد لَام3(" الْإِس(   .   

فتضمنت هذه األحاديث وغريها أن الصداق ال يتقدر أقله ، وأن خامت احلديد يصح تسميته          
  .مهراً 

  .وتضمنت أن املغاالة ىف املهور مكروهة ، وأن أفضل النكاح أيسره مؤنة 
  

  :ـ النهى عن املغاالة ىف املهور 
 وانصراف الشباب عن الزواج هو ما )1(فاعلم أيها الوىل أن من أهم أسباب انتشار العنوسة 

ع علـى رأس    وهذا العائق حق له أن يوض     : جيدونه من تعنت بعض األباء واملغاالة ىف املهور         
قائمة املعوقات الىت تقف أمام شباب املسلمني وتردهم القهقرى كلما فكر أحدهم أن خيطـو               
خطوته األوىل حنو الزواج وبناء األسرة اإلسالمية ، فتجد الشاب يسئل أول ما يسئل عمـا                

ـ تليق بعروسه وأهلها    " شبكة"ادخره وما أعده توطئة لتكاليف ومؤنة الزواج ، من مهر و            
" حفـل "مث أين  يقام ! اخلطوبة للعروس ـ ورمبا لبعض أخواا ـ   " فستان" مث يتبع هذا ـ

اخلطوبة ، وما يستلزم هذا من تكاليف للعروسني ، مث هدايا العروس ىف املناسبات الدينيـة و                 
وعيد املُعلّم وعيد الفالح وعيد     ! وعيد األم وعيد األب وعيد األسرة       " الوطنية"و" ! القومية"

وعيد ميالد العروس وعيد ميالد أم العروس وأخـت         ! ورة وعيد تولية امللك وعيد سقوطه       الث
  !!! .العروس وبنت خالة العروس وكل من ميت بصلة إىل العروس 

العائلى لكيفية  " املؤمتر"وما صدر عن    " الفرمان احلموى "مث جيلس إىل أهل العروس لسماع       
فكر أن خيطب وأن يتزوج ليقيم البيـت اإلسـالمة       إذالل هذا املتقدم خلطبة هذا الذى جترأ و       
ويسمع هذا اخلاطب ما أسفر عنه االجتمـاع         ! �إتباعاً لكتاب اهللا تعاىل ولسنة نبينا حممد      

جلنة "العائلى من توفري مسكن الزوجية ـ دون مغاالة ـ حجرتني وصالة ـ هذا مع انضمام    
املواصفات الىت أمليت على آخـر  إىل جانب اخلاطب ـ وفرش وجتهيز حجرة النوم ب " الرأفة

                                                           
  ) .188\1( أ ��ه ا�� �%#ن )3(
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 ، والذى قد أحضر لعروسه حجرة نوم كذا وصـالون           )1(خاطب تقدم خلطبة فتاة ىف العائلة       
ـ الفرح ـ ىف املكان كذا ، فابنتنا ليست  " حفل الزفاف"كذا ، وكان " أنتريه"وصفه كذا و

  .. أقلّ من فالنة وعالنة بل هى تفوقهم مجاالً وزينة 
،   �يها األباء واألمهات بأبناء املسلمني ، أين أنتم من سنة نبيكم حممدرمحة أ : نــداء

وأين هى تلك االبنة من أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ ، بل أين هى من صاحبيات   
   .� ؟ أين حنن مجيعاً من هديه�النىب 

  هل الصداق  من حق املرأة أو من حق وليها ؟: ـ وهنا نقول 
) قنطَـارا  وآتيتم إِحـداهن : (الصداق حق خالص للمرأة ، قال تعاىل إن : ـ واجلواب 

وال حيل ألب البكر صغرية كانت أو        : ")2(، يقول اإلمام ابن حزم ىف احمللى        ) 20: النساء  (
كبرية أو الثيب وال لغريه من سائر القرابة أو غريهم حكم ىف شئ من صداق اإلبنة أو القريبة ، 

ن ذكرنا أن يهبه وال شيئاً منه ال للزوج طلق أو أمسك وال لغريه ، فإن فعلوا شيئاً        وال ألحد مم  
من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبداً ، وهلا أن ب صداقها أو بعضه ملـن شـاءت وال                   

  .أهـ " اعتراض ألب وال لزوج ىف ذلك
  .بقضاءه والصداق يعد ديناً على الرجل لزوجته  عليه الوفاء به ، فله أن يعجل 

 إِن علَيكُم جناح الَّ: (ـ وجيوز للرجل أن ينكح املرأة وال يسمى هلا صداق لقوله تعاىل 

ما طَلَّقْتاء مسالن لَم نوهسمت واْ أَوفْرِضت نةً لَهفَرِيض نوهعتمعِ ووسلَى الْم236:البقرة() ع. (  
  

  ! : ـ دبلة اخلطوبة 
دبلـة  (مور الىت انتشرت ىف بالد اإلسالم ما يلبسه اخلاطب أو الزوج ويسمى بـ              ومن األ 

وهى عادة نصرانية ، كان العروس ـ الزوج ـ يضع خامت الزواج على رأس إـام    ) اخلطوبة
باسـم  : العروس اليسرى ـ الزوجة ـ ويقول باسم اآلب ، مث على رأس السبابة  ويقـول    

باسم الروح القدس ، مث يستقر به ىف اإلصبع البنـصر           : قول  االبن ، مث على رأس الوسطى وي      
                                                           

)1(     �D i<#$ا� Pن ذ��F? �Dا��  " هـ�ب " و Pى           �ـ� ذ�ـ��0ـ] ا�7ـ�ى ا���ـ�ى ، وإذا �ـ� ?Fـ� Dـ� هـ�ب *(�(ـه اrن *ـ. إ�ـ
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!!!) ليكون قريبا من القلب     (وينتقل من اليد اليمىن وقت اخلطبة إىل اليد اليسرى بعد الزواج            
.  

عن  �وعادة ما يكون هذا اخلامت ـ أو الدبلة ـ من الذهب ، وقد صح النهى من النىب  
يف صحيحه عن عبد اللخ بن عبـاس رضـى اهللا            للرجال ، فروى مسلم      )1(التختم بالذهب   

يعمد : رأَى خاتما من ذَهبٍ في يد رجلٍ فَنزعه فَطَرحه وقَالَ  :" �عنهما قال أن رسول اهللا    
 خـذْ   �لُ اللَّه   أَحدكُم إِلَى جمرة من نارٍ فَيجعلُها في يده ، فَقيلَ للرجلِ بعد ما ذَهب رسو              

   .)2( "�لَا واللَّه لَا آخذُه أَبدا وقَد طَرحه رسولُ اللَّه : خاتمك انتفع بِه ، قَالَ 
   .)3(" من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلَا يلْبس حرِيرا ولَا ذَهبا : "�ـ وقال 

من ورِق ـ فضة ـ بدالً من الذهب   " دبلة" إىل استبدال  لبس ـ وقد عمد بعض الرجال
  .حىت ال يقع حتت النهى ، فوقع ىف التشبه 

 علَـى بعـضِ   �رأَى :" اختاذ اخلامت من ورِق ـ أى فضة ـ فقد   �ـ وإمنا صح عنه 
         ا مماتذَ خخاتو فَأَلْقَاه هنع ضربٍ فَأَعذَه نا مماتخ ابِهحةُ       أَصلْيذَا حه رذَا شفَقَالَ ه يددح ن

هنع كَترِقٍ فَسو نا مماتذَ خخفَات ارِ فَأَلْقَاهلِ الن1(" �أَه(.   
وقد ذهب العالمة األلباىن ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   : ـ حل خامت الذهب وحنوه على النساء 

   .)2(ى النساء إىل حترمي خامت الذهب وحنوه كالسوار والطوق عل
 أن جيزينه عنا وعن �والعالمة األلباىن ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كان أحد اددين وندعوا اهللا  

األمة اإلسالمية كل خري ملا قدم هلذه األمة ، إال أنه رمحه اهللا تعاىل قد جانبه الصواب ىف هذا                   
فاً وخلفاً إىل حـل     املسألة مع حماولته التحرى والبحث واالستقصاء ، وقد ذهب العلماء سل          

الذهب احمللق للمرأة دون خالف ، واستقصاء هذه املسألة له موضع آخر ، واكتفى هنا ببعض 
  .أقوال أهل العلم ممن ذهب إىل حل الذهب دون تفصيل للمرأة 

                                                           
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )1(
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، " أمجع املسلمون على إباحة خامت الذهب للنـساء       : "يقول اإلمام النووى ىف شرح مسلم       
جيوز للنساء لبس احلرير والتحلى بالفضة والذهب باإلمجاع لألحاديث  : ")3(وقال ىف اموع  

أمجع املسلمون على أنه جيوز للنساء لبس أنواع احللى من الفضة           : "، وقال أيضاً    " الصحيحة
والذهب مجيعاً كالنوق والعقد واخلامت والسوار واخللخال والدماجل والقالئد واملخانق وكل ما            

  .)4(" ريه ، وكل ما يعتدن لبسه ، وال خالف ىف شئ من هذايتخذ ىف العنق وغ
 �ى الـنىب    : "عن خامت الذهب     � ىف ثنايا تفسري ى النىب     )1(وقال احلافظ ىف الفتح     

عن خامت الذهب أو التختم به خمتص بالرجال دون النساء ، فقد نقل اإلمجاع علـى إباحتـه                  
   .)2( التحفة  ، وقال مثله اإلمام املباركفورى ىف" للنساء

النهى عن لباس احلرير وختتم الذهب إمنا قصد         : ")3(ويقول اإلمام ابن عبد الرب ىف التمهيد        
به إىل الرجال دون النساء وقد أوضحنا هذا املعىن فيما تقدم من حديث نافع وال نعلم خالفاً                 

رب املروى مـن    بني علماء األمصار ىف جواز ختتم الذهب للنساء وىف ذلك ما يدل على أن اخل              
 ىف ى النساء عن التختم بالذهب إمـا   �حديث ثوبان ومن حديث أخت حذيفة عن النىب       

أن يكون منسوخاً باإلمجاع وبأخبار العدول ىف ذلك على ما قدمنا ذكره ىف حديث نافع أو                
حدثنا أبو سالم عـن  : يكون غري ثابت ، فأما حديث ثوبان فإنه يرويه حيىي بن أىب كثري قال         

 أمساء الرحىب عن ثوبان ومل يسمعه حيىي بن أىب سالم وال يصح ، وأما حـديث أخـت                   أىب
قام رسـول  : "حذيفة فريويه منصور عن  ربعى بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت              

 فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا معشر النساء أما لكن ىف الفضة ما حتلينه أما إنكن ليس                   �اهللا
، والعلماء على دفع هذا اخلرب ألن امرأة ربعـى          " هابا تظهره إال عذبت به    منكن امرأة حتلي ذ   

جمهولة ال تعرف بعدالة وقد تأوله بعض من يرى الزكاة ىف احللى من أجل منع الزكاة منه إن                  
  .منعت ولو كان ذلك لذكر وهو تأويل بعيد 

                                                           
��ع )3(R�  ) .443\4( ا�34 ا�
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ه عن عائـشة أن     وقد روى حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبداهللا بن الزبري عن أبي              
 � حلية فيها خامت من ذهب فصه حبشى فأخذه رسـول اهللا             �النجاشى أهدى إىل النىب   

تحلَّـي  : بعود أو ببعض أصابعه وإنه ملعرض عنه فدعا ابنة ابنته أمامة بنت أىب العاص ، فقال                 
  . ، وعلى هذا القياس للنساء خاصة واهللا املوفق للصواب )1(" بِهذَا يا بنيةُ 

األخبار الواردة ىف إباحته للنساء ـ يعىن الذهب ـ    : ")2(ويقول اإلمام اجلصاص ىف تفسريه 
 أَومـن : ( والصحابة أظهر وأشهر من أخبار احلظر ، وداللة اآلية ـ قوله تعاىل �عن النىب

ه للنساء ، وقد استفاض ـ أيضاً ظاهرة ىف إباحت) مبِنيٍ غَير الْخصامِ في وهو في الْحلْية ينشأُ
 إىل يومنا هذا من غري نكري من أحد عليهن ، ومثل ذلك             �لبس احللى للنساء منذ قرن النىب     

  " .ال يعترض عليه بأخبار اآلحاد
  .وقال مثله اإلمام الكيا اهلراسى عند تفسريه لآلية السابقة 

: نها ـ قالـت   عن عائشة ـ رضى اهللا ع : ـ وأورد احلكيم الترمذى ىف نوادر األصول 
 حلية فيها خامت من ذهب فيه فص حبشى فأخذه رسول           �أهدى النجاشى إىل رسول اهللا    "

: بعود أو ببعض أصابعه وإنه ملعرض عنه مث دعا ابنة ابنته أمامة ابنة أىب العاص فقال                  �اهللا  
   .)3(" حتلى ذا يا بنية

ذلك وإذا زانه حاله فـصار       احللية زينة جلوارح اإلنسان فإذا لبسها زانه ل        �جعل  : قال  
ذلك العضو أحلى ىف أعني الناظرين ولذا مسى حلية ألنه حتلى تلك اجلوارح ىف أعني الناظرين                
وىف قلوم قال اهللا تعاىل وتستخرجون منه حلية تلبسوا وهى اللؤلؤ فما كان مـن ذهـب                 

اء و قد لبس    فلإلناث وحيرم على الذكور و ما كان من فضة أو جوهر فمطلق للرجال والنس             
   .)1("  خامتاً اختذه من فضة وفصه منه�

   .   )2(وىف احلديث السابق دليل قوى إلباحة خامت الذهب للنساء ، فتأمل : قلت 
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  :ـ ما يباح للخاطب بعد اخلطبة 
 ويباح للخاطب بعد اخلطبة الكالم مع خطيبته ىف شئون الدين وحنو هذا حىت يستطيع أن               

زوجة املستقبل ، فيستمع إىل آرائها ومنـهجها ىف احليـاة           " شخصية"يتلمس بعض جوانب    
والقواعد واملبادئ الىت تسري  عليها ، وتصحيح ما يراه حيتاج تصحيحاً وفق كتاب اهللا وسنة                

 على أن يكون هذا ىف وجود حمرم هلا ، ويباح له النظر إىل وجهها ـ هذا علـى   �رسوله
 له أن ميسك بيدها أو أن يلمس جسدها ، أو           اختالف أهل العلم ىف وجوب النقاب وال جيوز       

التأمل ىف مفاتنها ، فهى الزالت أجنبية عليه ، فليس له منها ما ليس له من  األجنبية ، كمـا                     
  .ليس له اخللوة ا إال ىف وجود احملرم 

وعليه أن يتحلى بالصرب والتؤدة ىف التعرف عليها وبناء الرأى الصائب ىف زوجة املستقبل ،               
  .قلل اخلاطب من زيارة اخلطيبة كان له أفضل وكلما 

ـ أما اخلروج معاً والترته وغري ذلك مما يفعله ـ كثري ـ من الناس فال جيوز ، ومل يكـن    
 أن يخطب الرجل املرأة فيخرج معها للحديث والترته واخللوة ا ـ �على عهد رسول اهللا 

مما أصبح سنة معروفة لدى الناس ، من اجل التعارف والتآلف والتفاهم ووو ـ إىل غري ذلك  
 ال يكـون    �وأصبحت السنة هى البدعة عندهم ، فما مل يكن ديناً على عهد رسول اهللا               

  . اليوم ديناً 
فله من زوجته كل شئ ، وإىن ألحذر كل فتـاة           " عقد النكاح "ـ ويظن البعض أنه إذا مت       

 تعاىل أن تكتمل ، وإن مت عقد        من التمادى ىف مثل هذا األمر ، فكم من زجية مل يقدر هلا اهللا             
  .النكاح 

  : ـ النفقة على الزوجة 
قال بعض أهل العلم إنه ليس على الذى عقد ومل ينبِ نفقة لزوجته حىت تنتقل من بيت أبيها        

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مـسئُولٌ      :" �إىل بيته ، إمنا النفقة على أبيها وهو مل يزل الراعى ، لقوله            
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 عر نعهتا                  )1(" ي ِوهى مل تزل ىف بيتها أبيها فهو املسئول عن نفقتها ال زوجها الذى مل ينب ، 
  .بعد ، كما أا مل تزل ىف كنف أبيها فله عليها ما كان قبل العقد 

ـ       : ـ ليلة احلنة     وفيها ما فيها مـن     " ليلة احلنة "ومن األمور املبتدعة عند الكثري ما يسمى ب
ة كاالطالع على عورة الفتاة ، وكشفها أمام األجنبيات  ، بدعوى يئتها             املخالفات الشرعي 

  .للزوج ، والرقص والغناء وحنو هذا 
  : ـ العروس ليلة الزفاف 

أما الرجل فيكون ىف أمجل صورة ليلة زفافه من حسن املنظر واهليئـة وامللـبس والنظافـة                 
ة خشية التشبه بأهل الكفر وقـد       اجلسدية ، كحلق العانة ونتف اإلبط ، وليحذر حلق اللحي         

":    ولُ اللَّهسر ناءِ  �لَعسالن  نم اتهبشتالْماِء وسالِ بِالنجالر نم هِنيبشتفال يبـدأ  )2("  الْم ، 
  .حياته الزوجة باللعن وهو الطرد من رمحة اهللا تعاىل والعياذ باهللا ، والباطنية والظاهرية 

فتكون ىف أى صورها من حسن الزينة وامللبس والنظافـة  : ـ الزوجة ـ  ـ أما العروس  
الكـوافري ، نتـف     :  اجلسدية والباطنية والظاهرية ، ولتكن على حذر من أمور عدة  منها             

  .احلواجب ، املناكري ، لباس الشهرة 
  : ـ حكم الذهاب إىل الكوافري 

 اإلسالمية بكل طريقة  وسـبيل ، وال         اعلمى أخىت املسلمة إن أعداء اإلسالم يكيدون لالمة       
فكادوا هلا باألزياء تارة    " الفتاة املسلمة "يتركون سالحاً إال واستخدموه ، ومن أهم أسلحتهم         

، وبالعمل تارة أخرى ، وبالرياضة أخرى ، إىل غري ذلك ، من أوجه حماربة الكفار لإلسالم ،                  
تذهب إليه النساء لوضـع     " الكوافري"مى  ومن أوجه احملاربة ما انتشر ىف بالد اإلسالم مبا يس         

مـن  " الكوافري"املساحيق وإزالة شعر احلاجبني بل وإزالة الشعور الداخلية ، وما يستتبع هذا             
إىل !! وإزالة تـرهالت األرداف     !! من شد الوجه وتصغري وتكبري الثديني       " التجميل"مراكز  

 تتبِعواْ والَ: (بأهل الكفر فقال تعاىل غري ذلك مما نسمعه ونقراءه ، وقد ى تعاىل عن التشبه 

 �، وىف الترمذى عنـه ) السبِيلِ سواء عن وضلُّواْ وأَضلُّواْ كَثريا قَبلُ من ضلُّواْ قَد قَومٍ أَهواء
                                                           

  ) .1459\3(و��(� ) 431\1( أ ��ه ا�%$#رى )1(
  . أ ��ه ا�%$#رى و���- )2(
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 : � مسند اإلمام أمحد قال      وىف" لَيس منا من تشبه بِغيرِنا لَا تشبهوا بِالْيهود ولَا بِالنصارى         :"
" مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نمفالذهاب إىل الكوافري ووضع املساحيق ونتف شعر احلواجب ، " و ،

وإزالة الشعور الداخلية حول قبل املرأة ، فيطلع عليها دون حاجة ، مع الوقوع ىف النـهى أن                  
لطبع هذه ضرورة تدعو لكشف عورة املـرأة ،         تباشر املرأة عورة املرأة دون حاجة ، وليس با        

وكل هذا هو من باب  التشبه بأهل الكفر ، ومن تشبه م حشر معهم ـ والعياذ باهللا تعاىل  
إىل من يدغدغ بأصابعه خصالت     " زوجتك"كيف لك أن تأخذ     " الرجل"ـ فال أدرى أيها     

، وكيـف   ! ب وبشرا ؟  شعرها ، ويتأمل ىف وجهها ليضع هلا املسحوق املناسب الذى يتناس          
تنهشها عيون اآلخرين وتتأمـل ىف مفاتنـها ، أم تـراك            " قطعة من اللحم  "لك أن تتركها    

  ! .ستحجب أعني الناس عن النظر إىل زوجتك ومفاتنها 
  :ـ نتف احلواجب 

 )2( والْمـستوشمات  )1(لَعـن اللَّـه الْواشـمات      : "� وقد ورد النهى عن هذا بقولـه      
الْمواتصمن3(ت(ِنسلْحل اتفَلِّجتالْمو )4(الَىعت اللَّه لْقخ اتريغالْم )5(. "  

  : ـ املناكري 
 وهو تدميم األظفار باأللوان ، وهو أيضاً من باب التشبه بالكافرين ، كما انه مينع من صحة                 

ع املرأة به أن تصلى خلف      الوضوء لعدم وصول املاء إىل إصل األصابع واألظفار ، فلن تستطي          
زوجها عند دخول بيت الزوجية ، أو تصلى قبل هذا املغرب مثالً أو العشاء ، أو صالة الفجر                  

  .  ، فلتكن على حذر 
 �وهو أيضاً من باب التشبه بالكافرين ، وقد ورد عن النىب املعصوم             : ـ إطالة األظفار    

" :     طْرالْف نم سمخ أَو سمةُ خطْرالْف  اددحتاسالانُ وتالْخ الْأَظْفَـارِ       )6(ة ـيمقْلتو طالْإِب فتنو 
   .)7(" وقَص الشارِبِ

                                                           
  " .ا��#�" وه. ا��. �a ا�0#س ، و��2v #� #20 أ ��ًا وا�a�4 وه� )1(

 �ه )2(%�#Eا� �jا�� cs  . ا��. 
  . وه� ا��. i)E ا�0�ص ، وه� إزا�
 ��j ا��#�%�� )3(
  .� `0#?# أ�0#24# >(%ً# �(���  ا��. �(� أو ��ج ��)4(
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )5(
)6( 
  . أى �(��j Q ا��4#
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(�  وا�#�0/. )7(




 ا���و���                                                              46��         
  

  
  

  

ـ وال يكون لباس العروس ـ املرأة ـ لباس شهرة وال يكون مشااً للباس أهل  الكفر ،   
شيئاً مـن  بل جيب أن يكون ساتراً لكل اجلسد ، وان يكون صفيقاً ال يشف ، وأن ال يصف                

مفاتنها ، وال مطيباً ، وال يكون لباس زينة ، أو شهرة ، وال يشبه لباس أهل الكفر أو لبـاس                     
  .الرجال 

ـ هذا وال حرج ىف استعارة العروس فستان الزفاف للتزين به ليلة عرسـها ، فقـد روى              
ضي اللَّهم عنها   دخلْت علَى عائشةَ ر   : "البخارى من طريق عبد الواحد بن أمين عن أبيه قال           

 عرا دهلَيعـا               )1(وهـا فَإِنهإِلَي ظُري انتارِيإِلَى ج كرصب فَعار فَقَالَت ماهرد ةسمخ نطْرٍ ثَمق 
ما كَانـت    فَ � أَنْ تلْبسه في الْبيت وقَد كَانَ لي منهن درع علَى عهد رسولِ اللَّه               )2(تزهى

نقَيأَةٌ تر3(ام(هريعتست إِلَي لَتسإِلَّا أَر ةيندبِالْم ")4(.   
  والتجمل لزوجها ؟ " املكياج"هل جيوز للمرأة استعمال : وهى : ـ وتبقي كلمة 

نعم جيوز هلا هذا ىف احلدود الشرعية ، وهذا من دواعى حمبة الزوج  هلا ، فعلى                 : ـ واجلواب   
ملرأة أن تكون ىف أى صورة  أمام زوجها وىف عينه ، وليس هلا أن يظهر هذا منـها لغـري                     ا

  .زوجها 
أو بعضه يضر ببشرة املرأة  فهو ىف هذا احلالة " املكياج"إذا كان كما يقال أن هذا : ـ ولكن  

  . عدمه يكون أما حمرماً أو مكروهاً ، واألوىل سؤال الطبيبة املسلمة لبيان صحة هذا القول من
من باب التجمل لزوجها ، بل هذا منهى عنه ،          " الباروكة"ـ ولكن ال جيوز للمرأة أن تلبس        

  .ولكن ال بأس إن كان الوصل من غري الشعر كاحلرير والصوف امللون وحنوه 
  

  : ـ الغناء ىف العرس 
ل والزمر  ـ وال حرج ىف مساع الغناء إلعالن النكاح إذا مل يكن فيه حمرماً ومل يصاحبه الطب               

إِنَّ فَصلَ ما    : "�والكمان وغري هذا من آالت اللهو ، وال حرج ىف الضرب بالدف لقوله              

                                                           
��ص )1(D أى .  
)2( �%F�  . أى 
  . أى ُH?� �(H*#ف )3(
  ) .2435( أ ��ه ا�%$#رى )4(
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      فبِالد برنِي الضعي توامِ الصرالْحلَالِ والْح نيليكون سـبباً ىف    " الدف "� ، فأباح  )1(" ب
والعود وغري هذا مـن آالت      إعالن النكاح وبيان حله وانه غري سفاح ، أما الطبل والكمان            

 الْحديث ليضلَّ لَهو يشترِي من الناسِ ومن: (اللهو فمنهى عنها ، بل هى حرام لقوله تعاىل 
قال عبد بـن  ) 6:لقمان ) (مهِني لَهم عذَاب أُولَئك هزوا ويتخذَها علْمٍ بِغيرِ اللَّه سبِيلِ عن

  .الغناء ، وذكر بعض أهل العلم أن الغناء بآلة حمرم إمجاعاً هو  : �مسعود 
وعليه فالواجب احلذر من  أن يبدأ العروسان حياما الزوجية مبعصية اهللا تعاىل ، كما يفعل       

" الكوشـة "ىف بعض النوادى والقاعات ، وجلوس العروسان ىف  " حفل الزفاف "البعض بإقامة   
يع يتأملوا ومفاتنها وقد بدت ىف أمجل صـورها ،          للناس ، وعرض الرجل زوجته على اجلم      

 إلحياء احلفل ، وإمنا هى إماتة  وحماولة طمس السنة النبويـة ىف              )2(" الفنانني"وإحضار بعض   
الزفاف ، وتقليد غريب إلخوان القردة واخلنازير ىف حفالت زفافهم ، ومن هم على شاكلتهم        

ن جهله ـ فالواجب البعد عن هذا ملا فيه  ممن يدعى اإلسالم ـ علم هذا من علمه وجهله م 
من اختالط الرجال والنساء ، وإرتداء النساء كل ما يكشف مفاتنهن ، والـرقص اجلمـاعى    

أَشد الناسِ عذَابا يـوم     "للرجال مع النساء  ، والتصوير ، وقد صحت األحاديث الكثرية أن             
   .)4( إىل غري ذلك مما يعرفه الناس )3(" هالْقيامة الَّذين يضاهونَ بِخلْقِ اللَّ

  .هو نوع تبذير وإسراف وسفه ! ورش امللح مرة أو سبع لدفع عني احلاسد : ـ رش امللح 
ـ وعليه فليكن العروس على حذر من يبدأ حياته مبعصية اهللا تعاىل وأن يتحمل أوزار كل                

  .!!! من يغىن ويرقص ويتمايل على أكتافه وىف ميزان سيئاته 
نهيت عن صوتينِ أَحمقَينِ فَاجِرينِ صوت       : "�قال رسول اهللا  : ـ الزغاريد يوم الفرح     

طَانيش ةنروبٍ ويج قشو وهجشِ ومخ ةيبصم دن1(" ع(.   

                                                           
� و���- :  ��� )1(�  .أ ��ه أ�
�20. ع0ه *. ��Dه �#�.  و*�ه ه�ا �# *�ه �� ا��%�?� ا�)2(" :��<#�aر?� آ#�4ا إ �ان ا��%�  " .إن ا�
  ) .158\6(و��(� ) 317\10( أ ��ه ا�%$#رى )3(
)4(             
�ت ع�و�ه *. أ��B ز?2�0ـ# و��#�2ـ# *ـ. ��*ـ� �Dرة ز*#*ه و�, Q)�? أن B�ع� ا����ـ8ًb  " ا�ـ9#��ن " و@ أدرى �%%ً# ?

�ـ#ل ع�و�ـه وأ4ـه ا �ـ#ر أ��ـB ا����ـ#ت ، أم هـ. دعـ�ة �FـB �ـ� ?ـ�ى                    ، @ أدرى أه� ا��%#    ! ��a#ه�ه# آB زا/� �ه     R� .ه
�#�2ـ#      ) ! *#���� Hى وز4#ه# ا��30   (ا��9رة أن ?H� �4Hو��ه     R� ��#�? -ا�، و@ أدرى ��ـ#ذا �^ـ. ا�Hو�ـ
 �2ـ�ا ا��ـ�ض         !! أم 
 #2��Rل �2# و���%�  .ا�

ـ� B ��ـ] *�ـه آـB أو ,ـ�رة       ا���9?� `� �(�Q ا��9ر ، و –واذا آ#ن ه�ا ا���B �20. ع0ه        @ 
F/8�� ,+ ا���?f أن ا�D– 
�ه ع(�2# ، وا�P�s وا��Hاح ��ـه وا@ ـ�8ط                      �)��� �#ب أو�. ا�20. ع� ��#1(
 ا�Hو�
 �BF زا/� �Hو�2# و�(��2# ا��ه و*

  .ع#�
 ، و@a�4#ر ه�ا ا@�� وذ?�عه ��� ا�0#س �Hم ا��0%�ه 
  .�����ى �0��- و���ه� أ ��ه ا��#آ� وا�%�12. وا:  ,��+ )1(
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  ، وليكن سبباً ىف    �ـ وليبدأ حياته الزوجية ىف بيت من بيوت اهللا تعاىل وعلى سنة النىب            
  .إحياء السنن ال إماتتها ، ونشر اخلري ال الفجور والعرى 

وعلى من دعى إىل حضور عقد النكاح أن يلىب دعوة أخيه ملشاركته فرحته والدعاء لـه ،                 
على أن حيذر أن يكون مكان حضوره مكان هلو واختالط وفسق وعرى وتصوير كما جيرى               

نني وأصحاب اخلالعة واملياعة واملنتسبني     لدى كثري من الناس ، ودعوم أهل الباطل من الفنا         
   .)2(" الْمرُء مع من أَحب : "�إىل اإلسالم زوراً وتاناً ، حىت ال يدخل حتت قوله

ـ ويستحب أن يكون العقد ىف بيت من بيوت اهللا تعاىل حتفه املالئكة وحيضره أهل الصالة 
  .والصالح 

  ما هى ألفاظ التزويج ؟: ـ وهنا يقال 
أنكحتك أو زوجتك ، : ان النكاح ينعقد بلفظ النكاح ، كأن يقول الوىل للرجل : ـ وأقول 

 وأَنكحوا: ( ، وقوله تعاىل ) 3: النساء ) (النساء من لَكُم طَاب فَانكحواْ ما: (كما قال تعاىل 

 إِحدى أُنكحك أَنْ رِيدأُ إِني قَالَ : (�، وقول شعيب ملوسي) 32: النور ) (منكُم الْأَيامى

يتننِ ابياتا: (، أما لفظ الزواج فقد ورد ىف قوله تعاىل ) 27: القصص ) (هى فَلَمقَض   ـديز
  ) .37: األحزاب ) (زوجناكَها وطَرا منها

، وقـال   نعم  : أزوجت ؟ فقال    : وإذا قال اخلاطب للوىل      : )1(ـ قال ابن قدامة ىف املغىن       
  .نعم فقد انعقد النكاح إذا حضره الشاهدان : أقبلت ؟ قال : للزوج 

قبلـت هـذا    : زوجتك ابنىت ، ويقول الزوج      : ال تنعقد حىت يقول معه      : وقال الشافعى   
  .التزويج ، ألن هذين ركنا العقد وال ينعقد بدوما 

 املقصود ، فأى لفـظ مـن        إن املتعاقدين إن عرفا   : والتحقيق  : "ويقول اإلمام ابن تيمية     
   .)2(" األلفاظ عرف به املتعاقدان مقصودمها انعقد به العقد

                                                           
?Fـ�ن �ـc   : �� �#ء ا�\0#ء ?�م ا��1#�ـ
  : ، و?F��B�ِ �* P ا�\0#ء أو ����ه �# B�D  ) 2640(و��(�  ) 6186( أ ��ه ا�%$#رى    )2(

� أهB ا�\0#ء ��ً# و�ـ�c �0ـ#ء ا��ـ�م �ـ# Dـ#ل �ِ�(ـه أ�ـ�ًا ،                           �ا��Q أم ا�%#>B ، *� أي ِآ�
 ?�Fن ، و�� آ#ن ا�� �Hم وه� ���
i ا���Eر وا�34#F�  : ع  ،ط�aان ا�H�� �* 
�%�a0# ا��#bا��(� : أ� 
%�F�.  

)1( .0\�  ) .428\7( ا�34 ا�
��ع ا���#وى :  ا�34 )2(R�)20\533.(  
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ومذهب مجهور العلماء أن العقد ينعقد بكل لفظ يدل عليه وال خيتص بلفظ النكـاح أو                
  :، وشروطه أربعة ) وهى صيغة العقد(إجياب وقبول : التزويج ، وركنا الزواج 
يلإِلَّا بِو ـ لَا نِكَاح:   

  .الصداق ، اإلعالن ، الشهود ، الوىل :  ويشترط لصحة العقد أموراً أربعة 
 أَو: ( ، وقوله تعاىل )  4:  النساء ) ( نِحلَةً صدقَاتهِن وآتواْ النساء: (لقوله تعاىل : ـ الصداق 1

 غَيـر  محـصنِني   بِأَموالكُمتبتغواْ أَن: (، وقوله تعاىل ) 236:البقرة ) (فَرِيضةً لَهن تفْرِضواْ

نيحافسا مم فَمتعتمتاس نهنم بِه نوهفَآت نهورةً أُجالَ فَرِيضو احنا جيمف كُملَيم عتياضرت بِه 

  ) .4 2: النساء ) (عليما حكيما كَانَ اللّه إِنَّ الْفَرِيضة بعد من
  )1(" أَعلنوا    النكَاح    : " �لبيان حله من حرامه أانه نكاح ال سفاح ، قال           : عالن  ـ اإل 2

   .)2(" أشيدوا النكاح ، أشيدوا النكاح ، هذا النكاح ال  السفاح : "�وقوله 
  .وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه ، والبعض بأنه مندوب 

   . )3("  عدلال نكاح إال بوىل وشاهدى : "�لقوله : ـ الشهود 3
   .)4(" لَا نِكَاح إِلَّا بِولي   : "�لقوله : "ـ الوىل 4

فإذا توافرت هذه الشروط األربعة صح العقد والزواج ، وقد تقدم احلديث عن الصداق ،               
واإلعالن ، وحضرت الشهود ىف املسجد تشهد إعالن هذا الزواج املبارك ، وبقى الـوىل ،                

 ، ووىل العروس    )6(" لَا نِكَاح إِلَّا بِولي       : "� ، قال    )5(" ج العرىف الزوا"وهنا ننبه إىل قضية     
  .األب ، األخ ، العم ، اخلال ، أوىل العصبة األقرب فاألقرب : 

هل يشترط أن يضع اخلاطب يده ىف يد الوىل كما نرى حـني             : ـ وهنا يطرح سؤال وهو      
 يد اخلاطب والوىل ، وما يقوله من ألفاظ         أن يضع املنديل على   " املأذون"العقد ، وكما يصنع     

  .؟ …على مذهب اإلمام أىب حنيفة: حنو 
                                                           

)1( ���  : ��  ) .288\7(وا�%�12. ) 147\6(وا�� �%#ن ) 5\4(أ ��ه أ�
)2( +��,  : 
*���  ) .218\2(أ ��ه ا�� �0�- *. ا�
  ) .142\18(وا�E%�ا4. ) 125\7(ا�%�12. أ ��ه :  ,��+ )3(
  .و���ه� ) 605\1(وا�� �#�
 ) 1101(وا�����ى ) ) 2085(أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )4(
. ا���?f ع20# *. ا���1 ا�b#4. �� ا��F#ب )5(e? .  
1�م )6( .  
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انه ال يشترط وضع يد اخلاطب ىف يد الوىل ،  وال أصل لوضع املنديل ، وكذا ال : واجلواب 
لقول املأذون وختصيص مذهب أىب حنيفة ، إمنا ألن هذا ملذهب كان هو !!! أصل ىف السنة 

  . ، فجاء هذا اللفظ من املأذون ، واهللا أعلم املأخوذ به ىف مصر 
  : الفرق بني النكاح ـ الزواج : لطيفة ـ 

فتستعمل كل " الزواج"و  " النكاح"ال يفرق كثري من أهل اللغة وشارحى القرآن بني لفظىت           
لفظة مكان األخرى ، ولكن القرآن وضع كل لفظة ىف مكان لتدل على معىن بعينه ، ال يدل                  

  .عليه االخر 
ففى كتاب اهللا تعاىل تأتى للداللة على العقد الشرعى ، وما يترتب عليه من              " النكاح"فلفظ  

  .أحكام شرعية ، دون الوطء واملعاشرة الزوجية 
يوضحه االصل الُلغوى للفظ النكاح ، فالنون والكاف واحلاء أصل واحد وهو   البضاع ،                

  .والنكاح يكون للعقد للعقد دون الوطء 
 الْمؤمنات نكَحتم إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا: (ى ما سبق ويشفى العى قوله تعاىل ومما يدل عل

ن ثُمم نوهملِ طَلَّقْتقَب نوهسما أَن تفَم لَكُم هِنلَيع نم ةدا عهوندتع49:االحـزاب  ) (ت ( ،
خري دليل على أن املراد بالنكاح إما هو العقـد دون  ) مسوهنت أَن قَبلِ من: (ففى قوله تعاىل 

  .الوطء 
 آباؤكُم نكَح ما تنكحواْ والَ: (ومن االدلة أنه يأتى للدلة على األحكام الشرعية قوله تعاىل 

 رسـولَ  تؤذُوا أَن كَانَ لَكُم وما: (، وقوله تعاىل ) 22:النساء ) (سلَف قَد ما إِالَّ من النساء

لَا اللَّهوا أَن وحنكن تم هاجوأَز هدعا بدلَا: ( ، وقوله تعاىل )  53: االحزاب ) ( أَبو احنج كُملَيع 

 إلَّـا  ينكح لَا الزانِي: (، وقوله تعاىل ) 10:املمتحنة ) (أُجورهن آتيتموهن إِذَا تنكحوهن أَن

ةًزرِكَةً انِيشم ةُ أَوانِيالزا لَا وهحنكإِلَّا ي انز أَو رِكشم مرحو كذَل نِنيمؤلَى الْم3: النور ) (ع (
 ملَكَت ما فَمن الْمؤمنات ينكح الْمحصنات أَن طَوالً منكُم يستطع لَّم ومن: (، وقوله تعاىل 

مكُمأَيإىل غري ذلك من اآليات ) 25: النساء ) (ان.  
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الداللة على  : ، فهو يأتى على عدة معان منها        " النكاح"فإنه أعم وأمشل من     " الزواج"إن لفظ   
: النساء ) (زوجٍ مكَانَ زوجٍ استبدالَ أَردتم وإِنْ: (مطلق االقتران بني اثنني كما ىف قوله تعاىل 

: البقـرة  ) (تنكح زوجا غَيـره  حتى بعد من لَه تحلُّ فَالَ طَلَّقَها فَإِن: (اىل ، وقوله تع) 20
 ما منهما فَيتعلَّمونَ: (، وقوله تعاىل عن شياطني اإلنس من اليهود وتعلمهم السحر ) 230

 الْمؤمنِني علَى يكُونَ لَا لكَي: (قوله تعاىل ، و) 102: البقرة ) (وزوجِه الْمرِء بين بِه يفَرقُونَ

جراجِ حوىف أَز هِمائيع(، وقوله تعاىل ) 37: االحزاب ) (أَد :ينالَّذنَ وفَّووتي نكُمونَ مذَريو 

يأتى مبعىن " زواجال"وىف اآلية االخرية داللة على أن ) 240: البقرة ) (وصيةً لِّأَزواجِهِم أَزواجا
 أَزواجك لَك النىب إِنا أَحلَلْنا أَيها يا: (األحكام الشرعية املترتبة على الزواج ، وكقوله تعاىل 

) أَزواجكُم ترك ما نِصف ولَكُم: (، وكقوله تعاىل ) 50: االحزاب ) (أُجورهن آتيت اللَّاتي
  ) .12: النساء (

كما يدل عليه اللفظ لغة     " اجلمع"أيضاً ىف كتاب اهللا تعاىل مبعىن       " الزواج" كلمة   ـ وتأتى 
: ، وقوله تعـاىل  ) 40: هود ) (اثْنينِ زوجينِ كُلٍّ فيها من احملْ قُلْنا: (كما ىف قوله تعاىل 

شـئ   كُلِّ ومن: (وقوله تعاىل ، ) 3: الرعد ) (اثْنينِ زوجينِ فيها جعلَ الثَّمرات كُلِّ ومن(
وإِناثًا  ذُكْرانا يزوجهم أَو: (، وقوله تعاىل ) 49: الذاريات ) (تذَكَّرونَ زوجينِ لَعلَّكُم خلَقْنا

  ) .50: الشورى ) (قَدير عليم إِنه عقيما يشاء من ويجعلُ
: ق ) (بهِيجٍ زوجٍ كُلِّ من فيها وأَنبتنا: (ا ىف قوله تعاىل كم" النوع"ـ كما تأتى أيضاً مبعىن 

 فيها من فَأَنبتنا: ( ، وقوله تعاىل )  5:  احلج ) (بهِيجٍ زوجٍ كُلِّ من وأَنبتت: (، وقوله تعاىل ) 7

  ) .10: لقمان )  (كَرِميٍ زوجٍ كُلِّ
   .  (1)واهللا أعلى      وأعلم " . النكاح" لفظ أعم وأمشل داللة من" الزواج"وعليه فلفظ 

  : ـ الدعاء للعروسني 
كَـانَ إِذَا    :" � من حديث أىب هريرة أن الـنىب         �أما الدعاء للعروسني فقد صح عن النىب      

  ) .2"(ي الْخيرِ الْإِنسانَ إِذَا تزوج قَالَ بارك اللَّه لَك وبارك علَيك وجمع بينكُما ف) 1(رفَّأَ
                                                           

i ا���Eر  )1(#F� �34ن: "اT�1#ظ ا��ان *. أ��D7ك ا����. "  
)1( e*ر  :D �� ، e0ء وا�%��0 : ���2 أى ه#*��#�.  
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 فَأَتتنِي أُمي فَأَدخلَتنِي الدار فَإِذَا �تزوجنِي النبِي : "وعن عائشة ـ رضى اهللا عنه ـ قالت 
  )3(" نِسوةٌ من الْأَنصارِ في الْبيت فَقُلْن علَى الْخيرِ والْبركَة وعلَى خيرِ طَائرٍ

تزوج : " ، فقد روى عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال           " بالرفاء والبنني " عن قول    �وى  
                 بِيفَإِنَّ الن كقُولُوا ذَللَا ت هفَقَالَ م نِنيالْبفَاِء وا بِالرا فَقُلْننلَيع جربٍ فَخأَبِي طَال نيلُ بقع�  قَد 

كارقَالَ قُولُوا بو كذَل نا عانهانيهف لَك كاربو يكا فلَه 4("  اللَّه(.   
لَما عرس أَبو أُسـيد     : "وال حرج ىف قيام العروس على خدمة احلُضور ملا روى البخارى            

    بِيا النعد يداعأَ          �السرإِلَّا ام هِمإِلَي هبلَا قَرا وامطَع ملَه عنا صفَم هابحأَصو   لَّـتب ديأُس أُم هت
           بِيغَ النا فَرلِ فَلَماللَّي نم ةارجح نرٍ موي تف اترمت�         فُـهحتت هقَتفَـس لَه هاثَتامِ أَمالطَّع نم 

ك5(" بِذَل(.   
  .على أال تكون متربجة سافرة تأمن الفتنة 

لعروسان إىل بيت الزوجية ليبدا معـاً أوىل أيـام          ـ وبعد العقد والدعاء للعروسني ينصرف ا      
  .وليإىل حياما الزوجية 

  :الصالة أوالً  : )1(ـ ليلة الزفاف 
ـ ويبدأ العروسان ليلة زفافهما بدخول البيت ـ بالرجل اليمىن ـ وإلقـاء الـسالم ، مث     

:  يسأله قائالً  انه قال ملن جاء�بالصالة ركعتني هللا تعاىل ، فقد صح عن عبد اهللا بن مسعود
فقاله لـه عبـد اهللا بـن     " )2(أىن تزوجت جارية شابة ـ بكراً ـ وأىن أخاف أن تفركىن   "

إن اإللف من اهللا ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل اهللا لكـم ،                   : مسعود  
 ىف أهلى اللهم بارك ىل: وقل : "وىف رواية أخرى " فإذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتني 

   .)3(" ، وبارك هلم ىف ، اللهم امجع بيننا ما مجعت خبري ، وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري
                                                                                                                                                                                                 

  .أ ��ه ا�����ى وأ�� داود :  ,��+ )2(
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(�)3(
)4( +��,  : ��  .وا�(�: �ه ) 451\3(أ ��ه ا��0#/. وأ�
  ) .103\6(و��(� ) 200\9( أ ��ه ا�%$#رى )5(
)1(          
�اء-  !  وه0# 04%ه إ�. ��ع
 �%#س ا���B ���8ه �1(��
 ,ـ�#د  (وارF%j ! ـً# ع(�ـه         وأآـ )���F� Lد ��ـ�� �ـ� ا�%ـ��B عـ

                
��L ا���8E وا�F��?#ت ، و��� ه�ا �� ا����?E#ت وا�%�ع ا���a�0ة ��� ا�0ـ#س 0vـً# �ـ�20 أ24ـ# ـ�*c ا��ـ�� أو �(��(��ـ
ه *� آ���
 *P ا���� ع� �E� #� L�� ب#�Fا��01# ��2ا ا� �Dز*#*ه ، و 

 ز*#*ه " ا�����ط"دون ر�ط ا�Hوج ��()��.  

�Fه0.  أى)2( .  
)3( +��,  : 
%�j .ه ا�� أ��ا��زاق ) 12\7(أ � �  .و���ه� ) 21\)3وا�E%�ا4. ( 191\6(وع%
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تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفراً من أصحاب النىب : "ـ وعن أىب سعيد موىل أىب أسيد قال 
فذهب أبو ذر ليتقدم    : وأقيمت الصالة ، قال     :  فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة ، قال        �

فتقدمت م وأنـا عبـد مملـوك ،         : نعم ، قال    : أوكذلك ؟ قالوا    : قال  ! إليك  : ، فقالوا   
إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتني ، مث سل اهللا من خري ما دخل عليك ،                : وعلموىن فقالوا   

   .)4(" وتعوذ به من شره ، مث شأنك وشأنك أهلك
  :ـ وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء هلا 

إِذَا تزوج أَحدكُم امرأَةً أَوِ اشترى خادما فَلْيقُلِ اللَّهـم          1845 : "�ود قوله   روى أبو دا  
 )2("  علَيه وأَعوذُ بِك من شرها ومن شر ما جبلْتها علَيه          )1(إِني أَسأَلُك خيرها وخير ما جبلْتها     

.  
 الدعاء إذا به يلتفت جتاه عروسه فيطبع على جبهتها قبلة حانية رقيقة             وبعد أن أمت العروس   

  .وقد وضع يديه على كتفيها أو رقبتها ، كتوطئة ويئة نفسية للعروس 
مث يترك العروس عروسه لتدخل حجرا لتلتقط أنفاسها بعد هذه القبلة الىت طبعت علـى               

تزين وتتهيأ نفسياً ملا وراء هذه القبلة مـن         جبهتها للمرة األوىل من رجل مل تألفه بعد ، مث لت          
  .أحداث ستجرى ألقتها أمها أو صديقاا ىف رأسها 

وهنا ننبه إىل كيفية بدء الرجل الليلة األوىل من لياىل حياته الزوجية ، وبيان أمهية هذه الليلة                 
  .عند كل فتاة ختطو خطوا األوىل مع شريك العمر 

ذه القصة لرجل تزوج حديثاً وكان ككثري من الشباب         وأسوق إليك ه   : قصة من الواقع  
  : يقول " ليلة العمر"يتخيل ويرتب ىف رأسه ما سيفعله ىف ليلة الزفاف 

ما إن دخلت بيىت وأغلقت الباب بعد سالمى على من أوصلوىن إىل البيت حىت نظرت إىل                
حياة الزوجية وهلذه   زوجيت فوجدا قد تأهبت للصالة ركعتني إتباعاً للسنة وكأفضل بداية لل          

وبعد أن انتهيت من الصالة وزوجىت خلفى حىت نظرت إليها حبب وود ، مث           " ليلة العمر "الليلة  
                                                           

)4(  +��, : 
%�j .ا��زاق ) 12\7(ا ��ه ا�� أ� �  ) .191\6(وع%
1�م ا����sل ع(. ا��#^B ، و�(�� ,#�i ا��#�ـ
 وإن �ـ� ?ـ�By ��ـ�ج و4�ـ�- ، و>(ـi �ـ�sر          : و*. ه�ا ا7`�    : *#/�ة  

 Bs�ا��(� وا� Bأه.  
  .  (2�1# و>%��2# ع(�ه )1(
  ) .592\1(وا�� �#�
 ) 336\1(وأ�� داود ) 77" (أ*�#ل ا��%#د"أ ��ه ا�%$#رى *. :  ��� )2(
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طبعت قبلة رقيقة على جبهتها ومحدت اهللا تعاىل أن مجعىن ا وعليها على كتاب اهللا وعلـى                 
لتتـزين   ، فحمدت هى األخرى هذا هللا تعاىل ، مث تركتها تدخل حجرـا               �سنة رسوله   

ولتلتقط أنفاسها ،مث جلست إىل األريكة وأنا أتفكر كيف أبدأ ليلىت وهى أهم ليلة ىف حياتى                
الزوجية وحياا وكنت قد قرأت عن بعض احلاالت النفسية الىت أصابت بعض الفتيات مـن               

لقد دخل على زوجى    : جراء اجلهل بكيفية بدء احلياة الزوجية ليلة الزفاف ، فمنهم من تقول             
ـ هكذا  " كرشه"رتى كالثور اهلائج فأصابىن باهللع مما رأيت ، رأيت رجالً عارياً متاماً و              حج

ـ أمامه ينظر إىل كفريسة وقعت بني يديه وقد أكله اجلوع ، وعينان تربقان كالربق ينفـذان         
إىل قلىب ، فلم أدر إال وجسدى كله قد أصابته الرعشة والتشنج ، ومل أفق مـن غيبـوبىت إال      

   .)1(! جبوارى ، وىف الصباح كان الطالق وأمى 
لقد رأيت عينيه تغتصبىن قبل أن متتد يـده إىل جـسدى ،             : وأخرى تروى قصتها فتقول     

ــ كـذا ـ علـى جبـسده      " سقط"فتمالكت نفسى وأخذت نفساً عميقاً يئة له ، وملا 
  .ث ليال وحتسست يديه جسدى مل أمتالك نفسى من دفعه عىن ، ومل يكن هناك شئ حىت ثال

فريبِطها ـ بعد أسـبوع مـن العنـاء ـ ىف     ! وهذا رجل تتدلل عليه زوجته فيظنه كرهاً 
حىت يثبت رجولته ، وآخر مل يستطع التغلب على حصون القلعة فيأتى مبن يساعده               " السرير"

   !!! .)2(" البلدى"بالطريقة  
ن لياىل احلياة الزوجيـة ،      دارت ىف رأسى هذه األفكار وغريها وأنا أبدأ أول ليلة م          : يقول  

  .وأنا أعلم أن هلذه الليلة األثر كل األثر ىف احلياة الزوجية مستقبالً 

                                                           

 " و?�1ل ا@�#م ا�� �Hم *. آ�#�ه        )1(�#�آ#ن �%\�اد ر�ـB رأى *�ـ#ة *�e%2ـ# وHو�2ـ# ، *(�ـ# آ#4ـ] ��(ـ
 ا��*ـ#ف                    " >�ق ا��

  " .�أت ا���#ة آ%� ع�s- ، *0��ت �0ه ـ وأ�] ا����ع ا��ه ��. ا���تا���BR أ��- ، *
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 �1ـ��2# ا             eـ7 ـ�ى ، `ـ� 
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���j "        #2ف"ا�$#��� L��7ش ا#��(�َِ�ض ، و?%ـ�أ ا�ـ�Dص وا��ـ�ح ?�ـ� ا�%�ـ] وا@هـB          ! ا�%0] وع�^2# ، و%(B ا�1


 ا�%0] و��#2v# ع(.  ���"#2*�j "   Kو�# ?�%%ه ه�ا ا��7 �� ا>8ع �ـ� �ـ� ، m�0�ع ا��aع� ا� �و*�2# �# *�2# �� ا�%�
�أ ��#2# ا�Hو�ـ
 أول �ـ# %ـ�ا و*ـ. أو�ـ.             �ه أن ?c)E ع(. ا    %�ًا �(��#ة ا��. � 
y�� 
�a�4 
���رات ، و�# ?�%%ه �� �#�

ِإن� ِ�ْ� َأjَـ�� ا��0ـ#ِس ِع0ْـَ� ا�(�ـِه     : " ���#32# ��2ا ا���B ا����a و�# ?�%ه �2# �� أ�� ع�sى و4��. ، و?�1ل ر��ل ا6          

 َ?ْ�َم ا#�َ1ِ�َْ�ِ
 ا����ُ   ً�َHِ0ْ�َ        #ِ���َه �ُaُ0ْ?َ ��ُ̀ ِإَ�ْ�ِه �sِ�ْ�ع� ا�0ـ#س  " ْ?ُ Bَ��sِ ِإَ�. اْ�َ�َأِِه َوُ? ��� P�#� #�أ ��ه ��(� و���- ، *

�a#ه�ة �4#ج ��(
 ا�H*#ف �. !  
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وبينما أنا مع أفكارى وخواطرى إذا خبشخشة خترج من حجرة الزوجة ـ وكأا  : يقول 
ـ فطرحت أفكارى جانباً وضت ناحية الغرفة فطرقت الباب طرقـاً           ! هيئت لك   : تقول  

  .العشاء جاهز : حاً خفيفاً ماز
وامحر وجهى خجالً ممـا     " الرهبة"فخرجت فتاة أحالمى ىف ثوا الرقيق الشفاف فأخذتىن         

أرى ـ فهذه هى املرة األوىل الىت أرى فيها امرأة ذه الثياب ـ فتمالكت نفسى مث مـددت    
شـعرت  يدى إىل يدها برفق ألخذها لنجلس معاً لتناول العشاء ، وما إن جلست جبانىب حىت            

بأن اخلوف والرهبة واألفكار الىت كانت متأل رأسى قد ذهبت وتبخرت ، وشـعرت كـأىن                
هذه زوجتك وليست   : أجلس ىف محام بارد فربد جسدى كله ، نعم ، ومل يدر برأسى إال أن                

فريستك ، فلما العجلة ؟ هى لك ومعك وبني يديك اآلن وبعد ساعة بل غداً وبعد غد ودائماً 
  ! .عاىل ، فلما العجلة ؟إن شاء اهللا ت

 أن للرجل أجراً حني     �ومددت يدى التقط بعض الطعام أضعه ىف فيها إتباعاً حلديث النىب            
  .يضع اللقمة ىف فم امرأته 

مهالً حبيبىت ال ختـاىف ، مث خطـر         : وناولتها الطعام مصحوبة بنظرة حانية تقول       : يقول  
 ، فقمت إىل مكتىب فأحـضرت بعـض         برأسى خاطر رأيته أحسن ما يذهب رهبتها وخوفها       

الىت كنت أدون فيها بعض خواطرى حال صباى  ، وأخذت أعرض   " والكراسات"األوراق و   
عليها بعض أفكارى لتتلمح بعض شخصيىت وألذهب رهبتها وخوفها ، وأخذت أقرأ وهـى              
تسمع ، وتارة تقرأ هى وأمسع أنا ، مع تعليقى على بعض الكلمات والضحك مـن بعـض                  

  .ت واألفكار واخلواطر ، وكنت أتلمس الفرصة ألملس يديها أو شعرها الكلما
ومل ندر إال وقد انقضت ساعة كاملة شعرنا فيها ـ معاً ـ باحلاجة إىل القبلـة واللمـسة    
فأمسكت بيديها وقبلتهما مث شفتيها ، وكانت قبلة طويلة حارة أخذتنا إىل عامل آخـر فلـم                 

  .خلارجية وإذا بنا على فراش الزوجية نشعر إال وقد انتقلنا من احلجرة ا
  .فكانت هذه أول ليلة من لياىل حياتنا الزوجية : يقول 
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إن البنات ىف   : وبعد مخس سنوات من الزواج جلسنا معاً نتذكر أول ليلة ، فكان من قوهلا               
ليلة الزفاف متتلئ رؤوسهن باحلكايات والقصص الىت جتعل أكثرهن يهنب هذا اليـوم ، وأنـا         

غريى البنات ، كنت احسب هلذه الليلة ألف حساب ، ولكنك أذهبت كل خـوىف               كنت ك 
ورهبىت مبا كان من قراءة تلك األوراق الىت كنت تسطرها قبل زواجنا ، وعدم العجلة  فجزاك 

  .اهللا عىن كل خري 
إمنا سقت إليك هذه القصة ملا نسمع ونرى من اجلهل بكيفية بدء ليلة الزفاف األوىل : أقول 

 حياة الزوجني ، وما يترتب على هذه الليلة من سعادة أو شقاوة ألى مـن الـزوجني أو                   ىف
  .كالمها 

  :ـ ما يقول الرجل حني جيامع أهله 
لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَتى أَهلَه قَـالَ        : " قال   �روى البخارى  عن ابن عباس يبلغ به النىب          

   .)1(" شيطَانَ وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا فَقُضي بينهما ولَد لَم  يضره بِاسمِ اللَّه اللَّهم جنبنا ال
ال يطعن فيه الشيطان    : قيل املراد بأنه ال يضره أنه ال يصرعه شيطان ، وقيل            : قال القاضى   

والوسوسـة  ومل حيمله أحد على العموم ىف مجيع الـضرر          : عند والدته خبالف غريه ، قال       
   .)1(واإلغواء ، هذا كالم القاضى 
وعلى الزوج أن يكثر من املداعبة واملالعبة قبل أن يبدأ ىف فـض              : ـ فض غشاء البكارة   

غشاء البكارة ، ويكون أمره باللني حىت تلني زوجه معه ، وعليه مبداعبة باطن الفخذين حىت                
ني أوجل عضوه باللني أيضاً وعلى مهلٍ ،        يلينا فينفرجا فيسهل األمر عليه ، فإذا أحس منها بالل         

وال يكثر من اإليالج أو الدفع بشدة ، حىت إذا انفض الغشاء ترك زوجته قليالً لتزيل أثر الدم                  
   .)2(، وليتركها ساعة تستريح 

  :  ـ وأفضل أشكال فض البكارة وإزالتها 

                                                           
  ) .1085\2(و��(� ) 65\1( أ ��ه ا�%$#رى )1(

B�ا�� �s0. ع(. عRا� mأه(ه *(� ?�� ا6 ، ا�� c�#� إذا �  . *c�#R ا���أة B%D أن ?R#��2# زو�2# ـ وB�D أن ا��%
  ) .�j )10\5ح ا��0وى ع(. ,��+ ��(� )1(
)2( #2��� �y�)? .�� �2اتE��#� #20� c^���ًا �#30*
 ه�ا ا�� ��2  . وع(�2# أن 
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 - بكتفيهـا ،     أن تستلقى املرأة على ظهرها ، وتطوى فخذيها وقد انفرجا حىت يلتـصقا            
 فينفرج الفرج والشفران مما يـسهل       -والزوج يقبل شفتيها حىت ال تشعر باحلرج أو اخلوف          

   .)3(اإليالج للزوج ، وهذا هو أفضل األشكال وأحسنها 
  

  :ـ كيف يأتى الرجل أهله 
 ، قائمـة    )2( وعلـى حـرف      )1(وللرجل أن يأتى امرأته كيف شاء مقبلة ومدبرة ، جمبية           

  .عدة ، على أن حيذر الدبر واحليضة وجالسة وقا
كيـف  : أى ) 223: البقرة ) (أَنى شئْتم حرثَكُم فَأْتواْ لَّكُم حرثٌ نِسآؤكُم: (قال تعاىل 

  .شئتم 
كَانت الْيهود تقُولُ إِذَا جامعها من ورائها جـاَء الْولَـد           : "ففى الصحيحني عن جابر قال      

  وىف لفظ )3 ()223: البقرة ) (نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم ( فَنزلَت أَحولَ  
  ".إِنْ شاَء مجبيةً وإِنْ شاَء غَير مجبية غَير أَنَّ ذَلك في صمامٍ   واحد:"لإلمام مسلم 

كَانَ هذَا الْحي من الْأَنصارِ وهم أَهلُ وثَنٍ  ":وعن ابن عباس ـ رضى اهللا عنهما ـ قال   
مع هذَا الْحي من يهود وهم أَهلُ كتابٍ وكَانوا يرونَ لَهم فَضلًا علَيهِم في الْعلْـمِ فَكَـانوا                  

        لِ الْكرِ أَهأَم نكَانَ مو هِملعف نريٍ مونَ بِكَثدقْتي          ـكذَلو فرلَى حاَء إِلَّا عسوا النأْتابِ أَنْ لَا يت
 يذَا الْحكَانَ هو هِملعف نم كذُوا بِذَلأَخ ارِ قَدصالْأَن نم يذَا الْحأَةُ فَكَانَ هركُونُ الْما تم رتأَس

      ا وكَرنا محراَء شسونَ النحرششٍ ييقُر نا      مفَلَم اتيلْقتسمو اتبِردمو قْبِلَاتم نهنلَذَّذُونَ متي
               ـهتكَرفَأَن كا ذَلبِه عنصي بارِ فَذَهصالْأَن نأَةً مرام مهنلٌ مجر جوزةَ تيندونَ الْماجِرهالْم مقَد

    تؤا نا كُنمإِن قَالَتو هلَيع        رِيى شتنِي حنِبتإِلَّا فَاجو كذَل عنفَاص فرلَى حلَغَ   )4(ى عا فَبمهرأَم 

                                                           
)3(                    #aرة �# �ه *���ـ#ن ، وهـ� �ـ#F%ء ا�#a� �� �ء  و�a#ء ا�%F#رة ���0ع ا@Fj#ل ، *�0ه ه�8. ا�BFa أو ��j�a ، و?��

               
�Fه إ�. �(����?�  ، *�2 رQ�D �ـ�ًا ، و�ـ�ك �ـ�ر ا���ـ#ة �ـ� ��#و�ـ
 اد ـ#ل إ,ـ%�2# *2ـ. ��#و�ـ
 ع#�bـ� B9?  Q�Dر
            Qـ?H��$#>� ، *�2ا ا�\a#ء ا��Q�D ع�0ان ع��2# ود?B� #20 و��#2# ، و�� ا�E%��. أن ع�s ا���ـD Bـ#در ع(ـ. �#� 
*����

9. ^��
 ع��د?
 ، *�Qa0 ا�\a#ء �9���ً# �%ـED csـ�ات �ـ�               آ�� ?�sب �  : ه�ا ا�\a#ء ا��Q�D ، و?�b(�4ه      �� 
)%Eا� �)
�R#وز ا�$��ED Kات  @ �D ء#��  .ا�

)1( 
�%R�  : ل ع�#ض#D22# ، و�أى ع(. و :  #��Fن ع(. و���2 ـ أ��ه 
�%R��
 : ا��/#D .2# ع(. رآ%��2# وه?�? csأن 
 � rا��آ�ع ، وا 
yع(. ه� 
iF0 ع(. و��0�0� ، :22 
  .# �#رآ

  .أى ع(. �i0 :  ع(. ��ف )2(
  ) .156\4(و��(� ) 154\8( أ ��ه ا�%$#رى )3(
)4( �a�4�2 وا�jا .  
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    ولَ اللَّهسر كذَل�    لَ اللَّهزفَأَن � )           مـئْتـى شأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤنِس ( أَي
ي اتيلْقتسمو اتبِردمو قْبِلَاتم لَدالْو  عضوم كنِي بِذَل1(" ع(.   

ملا خطـب علـى      �وجتب الوليمة بعد الدخول لقوله       : )2(ـ الوليمة صبيحة العرس     
على كبش : فقال سعد : أنه البد للعروس من وليمة  ، قال : "فاطمة ـ رضى اهللا عنها ـ   

 من األنـصار أصـوعاً   ومجع له رهط: على كذا وكذا من ذرة ، وىف رواية : ،  وقال فالن  
   .)3(" ذرة

 إذ بىن بزينب ، فأشبع املسلمني خبزاً وحلماً         �أومل رسول اهللا    : " قال   �ـ وعن أنس    
، مث خرج إىل أمهات املؤمنني فلسم عليهن ، ودعا هلن ، وسلم عليهن ودعون له ، فكـان                   

   .)4(" يفعل ذلك صبيحة بنائه
   .)5("أرسلىن فدعوت رجاالً على الطعام بامرأة ف�بىن رسول اهللا : " قال �ـ وعنه 

 صفية ،   �تزوج النىب   : " قال   �حلديث أنس أيضاً    : ـ والسنة فيها أن تكون ثالثة أيام        
   .)6(" وجعل عتقها صداقها ، وجعل الوليمة ثالثة أيام

ا يأْكُـلْ   لَا تصاحب إِلَّا مؤمنا ولَ    : " ىف احلديث العام     �ـ وأن يدعو إليها الصاحلني لقوله       
يقإِلَّا ت كام7(" طَع(.   

   .)8(" أَولم ولَو بِشاة : "�ـ أن يومل بشاة أو أكثر إن كان ىف األمر سعة لقوله 
  :ـ جواز الوليمة بالتمر واللنب والسمن 

ن  بي �أَقَام النبِي   : " قال   �وإن مل يكن ىف األمر سعة أومل بالطعام دون اللحم لقول أنس           
خيبر والْمدينة ثَلَاثًا يبنى علَيه بِصفيةَ بِنت حيي فَدعوت الْمسلمني إِلَى وليمته فَما كَانَ فيهـا                

انت وليمته فَقَالَ    والسمنِ فَكَ  )2( فَأَلْقَى فيها من التمرِ والْأَقط     )1(من خبزٍ ولَا لَحمٍ أُمر بِالْأَنطَاعِ     
                                                           

  .و���- ) 377\1(أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )1(
�8
 ا�7%#4. ر��ه ا6 �#�. ، ���9ف " Tداب ا�H*#ف" ه�ا ا��%�f ����#د �� )2(�)�.  
)3( +��,  : ��  ) .359 \5(أ ��ه أ�
)4( +��,  : 
�  ) . 66\2(أ ��ه ا��0#/. *. ا����
  ) . 189\9( أ ��ه ا�%$#رى )5(
Tداب : "ا34ـ�  . ���0ـ#-  ) 387 \7(وه� *. ,��+ ا�%$#رى  ) 199\9(أ ��ه أ�� ?�(.  ��0� ��� آ�# *. ا���+          :  ���   )6(

�8
 ا�7%#4. ر��ه ا6 �#�. " ا�H*#ف�)�.  
� أ ��ه أ�� داود وا����:  ,��+ )7(�  .�ى وأ�
  ) .232\4( أ ��ه ا�%$#رى )8(
)1( cE4 c����غ :  ��� ا�)Rط ?�$� �� ا@د?� وه� ا�#��.  
)2( m�R�  . ا�(%� ا�
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               ـاتهأُم نم ا فَهِيهبجفَقَالُوا إِنْ ح هينمي لَكَتا ممم أَو نِنيمؤالْم اتهى أُمدونَ إِحملسالْم
           طَّى لَهلَ وحتا ارفَلَم هينمي لَكَتا ممم ا فَهِيهبجحي إِنْ لَمو نِنيمؤالْم     ـابجالْح دمو لْفَها خ

   .)3(" بينها وبين الناسِ 
 � قال ىف قصة زواج النىب       �حلديث أنس   : ـ مشاركة أهل اخلري والسعة ىف الوليمة        

يلِ فَأَصـبح   حتى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جهزتها لَه أُم سلَيمٍ فَأَهدتها لَه من اللَّ           : "بأم املؤمنني صفية    
 بِيجِيُء �النلُ يجلَ الرعا قَالَ فَجطَ نِطَعسبقَالَ و جِئْ بِهٌء فَلْييش هدنكَانَ ع نا فَقَالَ موسرع 

انت وليمةَ  بِالْأَقط وجعلَ الرجلُ يجِيُء بِالتمرِ وجعلَ الرجلُ يجِيُء بِالسمنِ فَحاسوا حيسا فَكَ           
 ولِ اللَّهس4(" �ر(.   

  :ـ النهى عن ختصيص األغنياء بالدعوة 
شر الطَّعامِ طَعـام الْوليمـة       : "�ـ وال جيوز ختصيص األغنياء بالدعوة إىل الوليمة لقوله          

" الدعوةَ فَقَد        عصى اللَّه ورسولَه       يمنعها من يأْتيها ويدعى إِلَيها من يأْباها ومن لَم يجِبِ           
)5(.   

ومن لَم يجِبِ الدعوةَ فَقَد عصى اللَّه : " ىف احلديث السابق �ـ وجيب إجابة الدعوة لقوله  
ولَهسروقوله "و ،� " :انِي1(فُكُّوا الْع(رِيضوا الْمودعو ياعوا الدأَجِيبو ")2(.   

صنعت لرسول  : " قال   �ـ وعليه إجابة الدعوة وان كان صائماً حلديث أىب سعيد اخلدرى            
أىن صائم ، فقال :  طعاماً فأتاىن هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم �اهللا 

افطر وصم مكانـه يومـاً إن   : ، مث قال له   ! دعاكم أخوكم وتكلف لكم      : �رسول اهللا   
3(" شئت(.   

                                                           
  ) .147 \4(و��(� ) 378\7( أ ��ه ا�%$#رى )3(
)4( ��  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� وأ�
Tداب : "��0ـه ا��ـ#*: *ـ. jـ��ه ، وا34ـ�             أ ��ه ��(� ، وه� ع0� ا�%$#رى ���D*ً# ع(�ه وهـ� *ـ. �Fـ� ا���*ـ�ع آ�ـ#                    )5(

  " .ا�H*#ف
  .أى ا@��� :  ا��4#. )1(
  . أ ��ه ا�%$#رى )2(
  . ��� أ ��ه ا�%�12. ، و*�ه أن ا����Eع أو ,#/� ا�0�K�� B ع(�ه sD#ء )3(
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 )5( وإِنْ كَـانَ مفْطـرا     )4(إِذَا دعي أَحدكُم فَلْيجِب فَإِنْ كَانَ صائما فَلْيصلِّ        : "�وقال  
مطْع6(" فَلْي(.   

 أن أباه صنع طعاما     �ـ وعلى من حضر الدعوة الدعاء لصاحبها حلديث عبد اهللا بن بسر             
 بارِك لَهم في ما رزقْتهم واغْفر لَهم        اللَّهم: " فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال         �للنىب  

 مهمحار7(" و(.   
   .)8(" اللَّهم أَطْعم من أَطْعمنِي وأَسقِ من أَسقَانِي : "ـ وىف حديث آخر 

برار وصلَّت  أَفْطَر عندكُم الصائمونَ وأَكَلَ طَعامكُم الْأَ     : "ـ وىف حديث ثالث يدعو  فيقول        
   .)9(" علَيكُم الْملَائكَةُ 

  .ـ وميكث الزوج عند البكر سبعاً وعند الثيب ثالثة أيام 
  

                                                           
8 : *(��ع�ا �i�#9 ا��E#م ، *oن ا�89ة أ,(2# *. ا�(\
 :  أى )4(E,nع  ـ ا�aع#ء ، و��0#ه# *. ا��ح ـ ا�ـ89ة ا����و*ـ
    ا�

 ��)���#� .2�0�أ �#��F%�� و%  .�� ا��1#م وا��آ�ع وا���Rد ، وا��. 
  ! .*#>� : و��K آ�# ?1#ل :  وه�ا ه� ا��9اب )5(
  . أ ��ه ��(� و���- )6(
  . أ ��ه ��(� )7(
  . أ ��ه ��(� )8(
� و���- :  ,��+ )9(�  .أ ��ه أ�
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  القســـم الثـانـــى
  :ـ ومن أبواب الزواج 

  ـ فإن قيل فما هى الشروط ىف النكاح ؟ 
روط أَنْ توفُوا بِـه مـا       أَحق ما أَوفَيتم من الش    " �جاء ىف الصحيحني عنه     : "ـ اجلواب   

  وجالْفُر بِه ملَلْتحتا         :" ، وفيهما عنه     )1(" اسهفَتـحفْرِغَ صتـستا لهتأُخ أَةُ طَلَاقرأَلِ الْمسلَا ت
  .)2(" ولْتنكح فَإِنَّ لَها ما قُدر لَها

إذا مل تتضمن تغيرياً حلكم فتضمن هذا احلكم وجوب الوفاء بالشروط الىت شرطت ىف العقد 
  .    اهللا ورسوله 

وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل املهر أو تأجيله والضمني والرهن به وحنو ذلك وعلى               
  .   عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء واإلنفاق واخللو عن املهر وحنو ذلك 

سرى عليهـا وال    واختلف ىف شرط اإلقامة ىف بلد الزوجة وشرط دار الزوجة ، وأنه ال يت             
  .    يتزوج عليها فأوجب أمحد وغريه الوفاء به ومىت مل يف به فلها الفسخ عند أمحد

واختلف ىف اشتراط البكارة والنسب واجلمال والسالمة من العيوب الىت ال يفـسخ ـا               
النكاح وهل يؤثر عدمها ىف فسخه على ثالثة أقوال ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصـة ،                

  . بطالن اشتراط املرأة طالق أختها وأنه ال جيب الوفاء به �مه وتضمن حك
ـ  فإن قيل فما الفرق بني هذا وبني اشتراطها أن ال يتزوج عليها حىت صححتم هذا 

  وأبطلتم شرط طالق الضرة ؟
الفرق بينهما أن ىف اشتراط طالق الزوجة من اإلضرار ا وكسر قلبها            : قيل   : ـ اجلواب 

اتة أعدائها ما ليس ىف اشتراط عدم نكاحها ونكاح غريها ، وقد فرق النص              وخراب بيتها ومش  
   .    )1(" بينهما فقياس أحدمها على اآلخر فاسد

  ـ فإن قيل فما حكم اإلسالم فيمن تزوج بامرأة فوجدها حبلى ؟

                                                           
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )1(
  .ا�%$#رى و��(�  أ ��ه )2(
  ) .95\5( زاد ا���#د )1(
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 ـ قال اإلمام أمحد ومجهور الفقهاء وأهل املدينة ببطالن هذا النكاح ، وجيب املهر املسمى أو               
مثله أو أقل منه على اختالف بينهم ، وجيب عليها احلد وهو أحدى الروايتني عن اإلمام أمحد                 

  .رمحه اهللا تعاىل 
  ـ إذن فما هى احملرمات من النساء ؟

حرم األمهات وهن كل من بينك وبينه إيالد من جهـة األمومـة أو األبـوة           : "ـ اجلواب   
  .ال والنساء وإن علون كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرج

وحرم البنات وهن كل من انتسب إليه بإيالد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفلن              
   .  

  .وحرم األخوات من كل جهة 
  .   وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة 

بية منه فال تدخل    وأما عمة العم فإن كان العم ألب فهى عمة أبيه وإن كان ألم فعمته أجن              
  .   ىف العمات ، وأما عمة األم فهى داخلة ىف عماته كما دخلت عمة أبيه ىف  عماته 

وحرم اخلاالت وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون ، وأما خالة العمة فإن كانت               
فـإن  العمة ألب فخالتها أجنبية وإن كانت ألم فخالتها حرام ألا خالة ، وأما عمة اخلالـة                 

  .   كانت اخلالة ألم فعمتها أجنبية وإن كانت ألب فعمتها حرام ألا عمة  األم 
وحرم بنات األخ وبنات األخت فيعم األخ واألخت من كل جهة وبنامـا وإن نزلـت                

  .   درجتهن 
وحرم األم من الرضاعة فيدخل فيه أمهاا من قبل اآلباء واألمهات وإن علون وإذا صارت               

 أمه صار صاحب اللنب وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية أباه وآباؤه أجداده فنبه                املرضعة
باملرضعة صاحبة اللنب الىت هى مودع فيها لألب على كونه أبا بطريق األوىل ألن اللـنب لـه                  

 فثبت بالنص وإميائه انتشار     )1(بتحرمي لنب    الفحل        �وبوطئه ثاب وهلذا حكم رسول اهللا       
ىل أم املرتضع وأبيه من الرضاعة وأنه قد صار ابناً هلما وصار أبوين له فلزم من                حرمة الرضاع إ  

                                                           
)1( B��ا�  : �)ه ا�%$#رى و���أ � f?��#ع زو�2# �2# و��� و^�2# ، وا��� ���أة ��)� �  .أى ا�Hوج ، وه� ا�(%� ا��ى ?���
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ذلك أن يكون إخوما وأخواما خاالت له وعمات وأبناؤمها وبناما إخوة له وأخوات فنبه         
على انتشار حرمة الرضـاع إىل إخومـا   ) 22: النساء ) (الرضاعة من وأَخواتكُم: (بقوله 

واما كما انتشرت منهما إىل أوالدمها فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع فأخواهلما            وأخ
وخاالما أخوال وخاالت له وأعمام وعمات له ، األول بطريق النص ، واآلخـر بتنبيهـه،                 

  .   كما أن اإلنتشار إىل األم بطريق النص وإىل األب بطريق تنبيهه 
 يقع عليها إال كل غائص على معانيـه ووجـوه           وهذه طريقة عجيبة مطردة ىف القرآن ال      

 أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ولكن الداللة �دالالته ، ومن هنا قضى رسول اهللا 
داللتان خفية وجلية فجمعهما لألمة ليتم البيان ويزول اإللتباس ويقع على الداللـة اجلليـة               

  .   الظاهرة من قصر فهمه عن اخلفية 
النساء فدخل ىف ذلك أم املرأة وإن علت من نسب أو رضاع دخل باملرأة أو               وحرم أمهات   

  .   مل يدخل ا لصدق اإلسم على هؤالء كلهن 
وحرم الربائب الالتى ىف حجور األزواج وهن بنات نسائهم املدخول ن فتناول بـذلك              

لتحـرمي بقيـدين   بنان وبنات بنان وبنات أبنائهن فإن داخالت ىف اسم الربائب وقيـد ا    
  . أحدمها كون ىف حجور األزواج 

الدخول بأمهان فإذا مل يوجد الدخول مل يثبت التحرمي وسواء حصلت الفرقـة             : والثاىن  
  .   مبوت أو طالق هذا مقتضى النص 

وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه وأمحد ىف رواية عنه إىل أن موت األم ىف حتـرمي الربيبـة                   
كمل الصداق ويوجب العدة والتوارث فصار كالدخول واجلمهور أبـوا          كالدخول ا ألنه ي   

ذلك وقالوا امليتة غري مدخول ا فال حترم ابنتها واهللا تعاىل قيد التحرمي بالدخول وصرح بنفيه                
  .   عند عدم الدخول 

: وأما كوا ىف حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره ال تقييداً للتحرمي به بل هو مبرتلة قوله                  
وملا كان من شأن بنت املرأة أن تكـون  ) 31: اإلسراء ) (إِمالقٍ خشيةَ تقْتلُواْ أَوالدكُم والَ(
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عند أمها فهى ىف حجر الزوج وقوعاً وجوازاً فكأنه قال الالتى مـن شـأن أن يكـن ىف                   
  .حجوركم 

هـا عنـه    ففى ذكر هذا فائدة شريفة وهى جواز جعلها ىف حجره وأنه ال جيب عليه أبعاد              
  .    وجتنب مؤاكلتها والسفر واخللوة ا فأفاد هذا الوصف عدم االمتناع من ذلك 

وملا خفى هذا على بعض أهل الظاهر شرط ىف حترمي الربيبة أن تكون ىف حجر الزوج وقيد                 
حترميها بالدخول بأمها وأطلق حترمي أم املرأة ومل يقيده بالدخول فقال مجهور العلمـاء مـن                

ن بعدهم إن األم حترم مبجرد العقد على البنت دخل ا أو مل يـدخل وال حتـرم             الصحابة وم 
) دخلْتم الالَّتي: (البنت إال بالدخول باألم وقالوا أموا ما أم اهللا وذهبت طائفة إىل أن قوله 

وصف لنسائكم األوىل والثانية وأنه ال حترم األم إال بالدخول بالبنت وهـذا             ) 23: النساء  (
ده نظم الكالم وحيلولة املعطوف بني الصفة واملوصوف وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه             ير

         بغالم زيد العاقل ، فهو صفة للغالم ال لزيد          : دون املضاف إال عند البيان ، فإذا قلت مررت
إال عند زوال اللبس،  كقولك مررت بغالم هند الكاتبة ، ويرده أيضاً جعله صـفة واحـدة                  

  .تلفى احلكم والتعلق والعامل وهذا ال يعرف ىف اللغة الىت نزل ا القرآن ملوصوفني خم
وأيضاً فإن املوصوف الذى يلى الصفة أوىل ا جلواره واجلار أحق بصفته ما مل تدع ضرورة 

  .إىل نقلها عنه أو ختطيها إياه إىل األبعد 
   ا وليست من نسائه ؟ـ فإن قيل فمن أين أدخلتم ربيبته الىت هى بنت جاريته الىت دخل

 فَـأْتواْ  لَّكُم حرثٌ نِسآؤكُم: (قلنا السرية قد تدخل ىف مجلة نسائه كما دخلت ىف قوله 

ثَكُمرى حأَن مئْتلَّ: (ودخلت ىف قوله ) 223: البقرة ) (شأُح لَةَ لَكُمامِ لَييفَثُ الصإِلَـى  الر 

كُمآئالَ: (ت ىف قوله ودخل) 187: البقرة ) (نِسواْ وحنكا تم كَحكُم ناؤاء   آبـسالن ـنم (
  ) . 22النساء (

) 23: النـساء  ) (نِـسآئكُم  وأُمهات: (فيلزمكم على هذا إدخاهلا ىف قوله : ـ فإن قيل 
  .   فتحرم عليه أم جاريته 

  .نعم وكذلك نقول إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وابنتها : قلنا 
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فأنتم قد قررمت أنه ال يشترط الدخول بالبنت ىف حترمي أمها فكيف تشترطونه             : ـ فإن قيل    
  ها هنا ؟

لتصري من نسائه فإن الزوجة صارت من نسائه مبجرد العقد وأما اململوكة فال تـصري            : قلنا  
  . من نسائه حىت يطأها فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها 

فكيف أدخلتم السرية ىف نسائه ىف آية التحرمي ومل تدخلوها ىف نسائه ىف آية              : ـ فإن قيل    
  الظهار واإليالء ؟

السياق والواقع يأىب ذلك فإن الظهار كان عندهم طالقاً وإمنا حمله األزواج ال اإلماء              : قيل  
وأمـا  فنقله اهللا سبحانه من الطالق إىل التحرمي الذى تزيله الكفارة ونقل حكمه وأبقى حمله               

 تربص أَربعـة  نسآئهِم من يؤلُونَ لِّلَّذين: (اإليالء فصريح ىف أن حمله الزوجات لقوله تعاىل 

: البقـرة  ) (عليم سميع اللّه فَإِنَّ عزمواْ الطَّالَق رحيم ، وإِنْ غَفُور اللّه فَإِنَّ فَآؤوا فَإِنْ أَشهرٍ
  ) .   227 ـ 226

ـ وحرم سبحانه حالئل األبناء وهن موطوآت األبناء بنكاح أو ملك ميني فإا حليلة مبعىن               
حمللة ويدخل ىف ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته وخيرج بذلك ابن التبىن وهذا التقييد قصد                 

  .به إخراجه 
:      قولـه        وأما حليلة ابنه من الرضاع فإن األئمة األربعة ومن قال بقوهلم يـدخلوا ىف             

: النـساء  )  (أَصـالَبِكُم  الَّذين من: (وال خيرجوا بقوله ) 23: النساء ) (أَبنائكُم وحالَئلُ(
وهـذه  : قالوا  " حرموا من الرضاع ما حترمون من النسب       : "�وحيتجون بقول النىب    ) 23

والتقييد إلخراج  :  قالوا   احلليلة حترم إذا كانت البن النسب فتحرم إذا كانت البن الرضاع ،           
ابن التبىن ال غري وحرموا من الرضاع بالصهر نظري ما حيرم بالنسب ونازعهم ىف ذلك آخرون                
وقالوا ال حترم حليلة ابنه من الرضاعة ألنه ليس من صلبه والتقييد كما خيرج حليلة ابن التبىن                 

  .خيرج حليلة ابن الرضاع سواء وال فرق بينهما 
 فهو من أكرب أدلتنـا      )1(" يحرم من الرضاعِ ما يحرم من النسبِ       : "�له  وأما قو : قالوا  

 قـد  �وعمدتنا ىف املسألة فإن حترمي حالئل اآلباء واألبناء إمنا هو بالصهر ال بالنسب والنىب   
                                                           

  .أ ��ه ا�%$#رى و��(�  )1(
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قصر حترمي الرضاع على نظريه من النسب ال على شقيقه من الصهر فيجب اإلقتصار بالتحرمي               
  .   ى مورد النص عل

والتحرمي بالرضاع فرع على حترمي النسب ال على حترمي املصاهرة فتحرمي املـصاهرة             : قالوا  
أصل قائم بذاته واهللا سبحانه مل ينص ىف كتابه على حترمي الرضاع إال من جهة النسب ومل ينبه              

أمر أن حيرم به ما  �على التحرمي به من جهة الصهر ألبتة ال بنص وال إمياء وال إشارة والنىب 
حيرم من النسب وىف ذلك إرشاد وإشارة إىل أنه ال حيرم به ما حيرم بالصهر ولـوال أنـه أراد                    

  .اإلقتصار على ذلك لقال حرموا من الرضاع ما حيرم من النسب والصهر 
وأيضاً فالرضاع مشبه بالنسب وهلذا أخذ منه بعض أحكامه وهو احلرمة واحملرميـة             : قالوا  

التوارث واإلنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف فأخذ حبـسب ضـعفه      فقط دون   
بعض أحكام النسب ومل يقو على سائر أحكام النسب وهو ألصق به من املـصاهرة فكيـف         

  يقوى على أخذ أحكام املصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه    
:  بعضية وال اتصال قالوا      وأما املصاهرة والرضاع فإنه ال نسب بينهما وال شبهة نسب وال          

ولو كان حترمي الصهرية ثابتاً لبينة اهللا ورسوله بياناً شافياً يقيم احلجة ويقطع العذر فمـن اهللا                 
البيان وعلى رسوله البالغ وعلينا التسليم واإلنقياد فهذا منتهى النظر ىف هذه املسألة فمن ظفر               

  .   ادون وا معتصمون واهللا املوفق للصواب فيها حبجة فلريشد إليها وليدل عليها فإنا هلا منق
  فصــل

وحرم سبحانه وتعاىل نكاح من نكحهن اآلباء وهذا يتناول منكوحام مبلك اليمني أو عقد 
مـن  " سلَف قَد ما إِالَّ: "نكاح ويتناول آباء اآلباء وآباء األمهات وإن علون واالستثناء بقوله 

املستلزم للتأثيم والعقوبة فاستثىن منه ما سلف قبـل إقامـة           مضمون مجلة النهى وهو التحرمي      
  .احلجة بالرسول والكتاب 

  فصــل
وحرم سبحانه اجلمع بني األختني وهذا يتناول اجلمع بينهما ىف عقد النكاح وملك اليمني              
كسائر حمرمات اآلية وهذا قول مجهور الصحابة ومن بعدهم وهو الصواب وتوقفت طائفة ىف              
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حافظُونَ  لفُروجِهِم هم والَّذين: (لك اليمني ملعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه حترميه مب
وهلذا قـال  ) 6 ـ  5: املؤمنون ) (ملُومني غَير فَإِنهم أَيمانهم ملَكَت ما أو علَى أَزواجِهِم إِلَّا

  .   هما آية  أحلتهما آية وحرمت�أمري املؤمنني عثمان بن عفان
ال أقول هو حرام ولكن ننهى عنه ، فمن أصـحابه مـن        : وقال اإلمام أمحد ىف رواية عنه       

جعل القول بإباحته رواية عنه والصحيح أنه مل يبحه ولكن تأدب مع الصحابة أن يطلق لفظ                
  .احلرام على أمر توقف فيه عثمان بل قال ننهى عنه 

  :   مي من وجوه والذين جزموا بتحرميه رجحوا آية التحر
أن سائر ما ذكر فيها من احملرمات عام ىف النكاح وملك اليمني فما بـال هـذا                 : ـ أحدها   

وحده حىت خيرج منها ، فإن كانت آية اإلباحة مقتضية حلل اجلمع بامللك فلتكن مقتضية حلل                
  .ذا قائل أم موطوءته بامللك وملوطوءة أبيه وابنه بامللك إذ ال فرق بينهما ألبتة وال يعلم 

أن آية اإلباحة مبلك اليمني خمصوصة قطعاً بصور عديدة ال خيتلف فيها اثنان كأمه              : ـ الثاىن   
وابنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة بل كأخته وعمته وخالته من النسب عند من ال يرى                

 )3: النساء ) (كُمأَيمان ملَكَت ما أَو: (عتقهن بامللك كمالك والشافعى ومل يكن عموم قوله 
  .معارضاً لعموم حترميهن بالعقد وامللك فهذا حكم األختني سواء 

أن حل امللك ليس فيه أكثر من بيان جهة احلل وسببه وال تعرض فيه لـشروط                : ـ الثالث   
احلل وال ملوانعه وآية التحرمي فيها بيان موانع احلل من النسب والرضاع والصهر وغريه فـال                

ألبتة وإال كان كل موضع ذكر فيه شرط احلل وموانعه معارضاً ملقتضى احلـل              تعارض بينهما   
  .وهذا باطل قطعاً بل هو بيان ملا سكت عنه دليل احلل من الشروط واملوانع 

أنه لو جاز اجلمع بني األختني اململوكتني ىف الوطء جاز اجلمع بني األم وابنتـها               : ـ الرابع   
للصورتني مشوالً واحداً وإن إباحة اململوكات إن عمـت         اململوكتني فإن نص التحرمي شامل      

  .األختني عمت األم وابنتها 
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من كان يؤمن باهللا واليوم واآلخر فال جيمع ماءه ىف رحم           : "قال   �أن النىب   : ـ اخلامس   
 وال ريب أن مجع املاء كما يكون بعقد النكاح يكون مبلك اليمني واإلميان مينع منه                )1(" أختني

.  
  فصــل

 بتحرمي اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها وهذا التحرمي مأخوذ      �قضى رسول اهللا    و
 مثل ما حرمـه اهللا      �من حترمي اجلمع بني األختني لكن بطريق خفى وما حرمه رسول اهللا             

  .ولكن هو مستنبط من داللة الكتاب 
 � اهللا وكان الصحابة ـ رضى اهللا عنهم ـ أحرص شئ على استنباط أحاديث رسول  

من القرآن ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتىن به بفطرة سليمة وقلب ذكى                 
رأى السنة كلها تفصيالً للقرآن وتبييناً لداللته وبياناً ملراد اهللا منه وهذا أعلى مراتب العلم فمن           

  .ظفر به فليحمد اهللا ومن فاته فال يلومن إال نفسه ومهته وعجزه 
 من حترمي اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها وبينها وبني خالتها أن كل امرأتني               واستفيد

بينهما قرابة لو كان أحدمها ذكراً حرم على اآلخر فإنه حيرم اجلمع بينهما وال يستثىن من هذا                 
صورة واحدة فإن مل يكن بينهما قرابة مل حيرم اجلمع بينهما وهل يكره على قـولني وهـذا                  

  .   ني امرأة رجل وابنته من غريها كاجلمع ب
واستفيد من عموم حترميه سبحانه احملرمات املذكورة أن كل امرأة حرم نكاحهـا حـرم               
وطؤها مبلك اليمني إال إماء أهل الكتاب فإن نكاحهن حرام عند األكثرين ووطؤهن مبلـك               

   .   اليمني جائز وسوى أبو حنيفة بينهما فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بامللك
واجلمهور احتجوا عليه بأن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا أباح نكاح اإلماء بوصف اإلميان فقـال             

 مـا  فَمن الْمؤمنات أَن ينكح الْمحصنات طَوالً منكُم يستطع لَّم ومن: (تعاىل 

لَكَتكُم مانمأَي كُماتين فَتم  اللّهو اتنمؤالْمانِكُمبِإِمي لَموقال تعاىل ) 25: النساء ) (أَع ،
خص ذلـك حبرائـر أهـل    ) 221: البقرة ) (يؤمن حتى الْمشرِكَات تنكحواْ والَ: (

                                                           
  . @ أ,B �ه )1(
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 وغريه من الصحابة إدخال الكتابيات �الكتاب بقى اإلماء على قضية التحرمي وقد فهم عمر          
  .   ظم من أن تقول إن املسيح إهلها ال أعلم شركاً أع: ىف هذه اآلية فقال 

وأيضاً فاألصل ىف األبضاع احلرمة وإمنا أبيح نكاح اإلماء املؤمنات فمن عداهن على أصل              
  .التحرمي وليس حترميهن مستفادا من املفهوم 

واستفيد من سياق اآلية ومدلوهلا أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إال العمـة واخلالـة                
 األب وأم الزوجة وأن كل األقارب حرام إال األربعـة املـذكورات ىف              وحليلة اإلبن وحليلة  

  .سورة األحزاب وهن بنات األعمام والعمات وبنات األخوال واخلاالت 
  فصــل

ومما حرمه النص نكاح املزوجات وهن احملصنات واستثىن من ذلك ملك اليمني فأشكل هذا 
  .   رم وطؤها على مالكها فأين حمل االستثناء االستثناء على كثري من الناس فإن األمة املزوجة حي

فقالت طائفة هو منقطع أى لكن ما ملكت أميانكم ورد هذا لفظاً ومعىن أما اللفظ فـإن                 
االنقطاع إمنا يقع حيث يقع التفريغ وبابه غري اإلجياب من النفى والنهى واالسـتفهام فلـيس           

د فيه من رابط بينه وبني املستثىن منه حبيث املوضع موضع انقطاع ، وأما املعىن فإن املنقطع ال ب      
خيرج ما توهم دخوله فيه بوجه ما ، فإنك إذا قلت ما بالدار من أحد دل على انتفاء من ـا                   
بدوام وأمتعتهم فإذا قلت إال محاراً أو إال األثاىف وحنو ذلك أزلت توهم دخول املـستثىن ىف                

: مرمي ) (سلَاما إِلَّا لَغوا فيها يسمعونَ لَا (:حكم املستثىن منه وأبني من هذا قوله تعاىل 
62. (  

فاستثناء السالم أزال توهم نفى السماع العام فإن عدم مساع اللغو جيوز أن يكون لعـدم                 
مساع كالم ما وأن يكون مع مساع غريه وليس ىف حترمي نكاح املزوجة ما يوهم حتـرمي وطء                  

  .اإلماء مبلك اليمني حىت خيرجه 
بل االستثناء على بابه ومىت ملك الرجل األمة املزوجة كان ملكه طالقاً هلا             : قالت طائفة   و

وحل له وطؤها وهى مسألة بيع األمة هل يكون طالقاً هلا أم ال ؟ فيه مذهبان للصحابة فابن                  
 يراه طالقاً وحيتج له باآلية وغريه يأىب ذلك ويقول كما جيامع امللك السابق للنكاح               �عباس  




 ا���و���                                                              70��         
  

  
  

  

الحق اتفاقاً وال يتنافيان كذلك امللك الالحق ال يناىف النكاح السابق قالوا وقد خري رسول               ال
وهذا حجة على ابن عبـاس  :  بريرة ملا بيعت ، ولو انفسخ نكاحها مل خيريها ، قالوا       �اهللا  
  . فإنه هو راوى احلديث واألخذ برواية الصحاىب ال برأيه �

رة امرأة مل ينفسخ النكاح ألا مل متلك اإلستمتاع ببضع          إن كان املشت  : وقالت طائفة ثالثة    
الزوجة وإن كان رجالً انفسخ ألنه ميلك االستمتاع به وملك اليمني أقوى من ملك النكـاح            

  .   وهذا امللك يبطل النكاح دون العكس قالوا وعلى هذا فال إشكال ىف حديث بريرة 
االستمتاع ببضع أمتها فهى متلك املعاوضة      وأجاب األولون عن هذا بأن املرأة وإن مل متلك          

  .   عليه وتزوجيها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وإن مل تستمتع بالبضع 
وقالت فرقة أخرى اآلية خاصة باملسبيات فإن املسبية إذا سبيت حل وطؤها لسابيها بعـد               

الصحيح اإلسترباء وإن كانت مزوجة وهذا قول الشافعى وأحد الوجهني ألصحاب أمحد وهو    
 حنينٍ بعـثَ    �أَنَّ رسولَ اللَّه     : "�، كما روى مسلم ىف صحيحه عن أىب سعيد اخلدرى           

                ـنـا ماسا فَكَأَنَّ نايبس موا لَهابأَصو هِملَيوا عرفَظَه ملُوها فَقَاتودفَلَقُوا ع طَاسا إِلَى أَوشيج
 ولِ اللَّهسابِ رحأَص�حت  زع لَ اللَّهزفَأَن نيرِكشالْم نم اجِهِنولِ أَزأَج نم انِهِنيشغ نوا مجر

    كي ذَللَّ فجو )        كُمانمأَي لَكَتا ماِء إِلَّا مسالن نم اتنصحالْملَـالٌ إِذَا       ) وح لَكُـم نفَه أَي
 نهتدع تقَضان     ."  

تضمن هذا احلكم إباحة وطء املسبية وإن كان هلا زوج من الكفار وهـذا يـدل علـى                  ف
إنفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته وهذا هو الصواب ألنه قد استوىل على حمل حقـه                
وعلى رقبة زوجته وصار سابيها أحق ا منه فكيف حيرم بضعها عليه فهذا القول ال يعارضه                

  .   نص وال قياس 
إن وطأها إمنا يباح إذا سبيت وحدها قـالوا ألن  : الوا من أصحاب أمحد وغريهم  والذين ق 

الزوج يكون بقاؤه جمهوالً واهول كاملعدوم فيجوز وطؤها بعد اإلسترباء فإذا كان الـزوج              
معها مل جيز وطؤها مع بقائه فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقناً بقـاء زوجهـا ىف دار                   

األصل إحلاق الفـرد بـاألعم      :  وطأها فأجابوا مبا ال جيدى شيئاً وقالوا         احلرب فإم جيوزون  
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األغلب فيقال هلم األعم األغلب بقاء أزواج املسبيات إذا سبني منفردات وموم كلهم نادر              
جداً مث يقال إذا صارت رقبة زوجها وأمالكه ملكاً للساىب وزالت العصمة عن سائر أمالكـه            

بوت العصمة ىف فرج امرأته خاصة وقد صارت هى وهو وأمالكهما      وعن رقبته فما املوجب لث    
  .    للساىب 

ودل هذا القضاء النبوى على جواز وطء اإلماء الوثنيات مبلك اليمني فإن سبايا أوطاس مل               
 ىف وطئهن إسالمهن ومل جيعل املانع منه إال اإلسترباء �يكن كتابيات ومل يشترط رسول اهللا 

 وقت احلاجة ممتنع مع أم حديثو عهد باإلسالم حىت خفـى علـيهم              فقط وتأخري البيان عن   
حكم هذه املسألة وحصول اإلسالم من مجيع السبايا وكانوا عدة آالف حبيث مل يتخلف منهم 
عن اإلسالم جارية واحدة مما يعلم أنه ىف غاية البعد فإن مل يكرهن على اإلسالم ومل يكـن                  

ىف اإلسالم ما يقتضى مبادرن إليه مجيعا فمقتضى السنة وعمل        هلن من البصرية والرغبة واحملبة      
وبعده جواز وطء اململوكات على أى دين كـن وهـذا            �الصحابة ىف عهد رسول اهللا      

   .   )1(" مذهب طاووس وغريه وقواه صاحب املغىن فيه ورجح أدلته وباهللا التوفيق
  ىف نكاح التفويض ؟ ����ـ فماذا عن حكم النىب 

ىف رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقاً ومل يدخل          :"أنه قضى    : �ثبت عنه    : ـ اجلواب 
ا حىت مات أن هلا مهر مثلها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة أربعـة أشـهر                   

   .)2(" وعشراً
الَ للْمرأَة أَترضين   قَالَ لرجلٍ أَترضى أَنْ أُزوجك فُلَانةَ قَالَ نعم وقَ        : "وىف سنن أىب داود عنه      

أَنْ أُزوجك فُلَانا قَالَت نعم فَزوج أَحدهما صاحبه فَدخلَ بِها الرجلُ ولَم يفْرِض لَها صـداقًا                
          بِييدالْح هِدش نكَانَ مةَ وبِييدالْح هِدش نمكَانَ مئًا ويا شهطعي لَمـا       وفَلَم ـربيبِخ مهس ةَ لَه

  ولَ اللَّهسفَاةُ قَالَ إِنَّ رالْو هترضي �حإِنئًا ويا شهطأُع لَماقًا ودا صلَه أَفْرِض لَمةَ ونِي فُلَانجوز 
ربيي بِخمها سهاقدص نا مهتطَيي أَعأَن كُمهِد3(" أُش(    .  

                                                           
  .���9ف ) 95 \5( زاد ا���#د )1(
  ) .237\3( داود وأ��) 450\3( أ ��ه ا�����ى )2(
  ) .238\2( أ ��ه أ�� داود )3(
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 تضمنت هذه األحكام جواز النكاح من غري تسمية صداق وجـواز الـدخول قبـل           وقد
التسمية واستقرار مهر املثل باملوت وإن مل يدخل ا ووجوب عدة الوفـاة بـاملوت وإن مل                 
يدخل ا الزوج وذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء احلديث منهم أمحد والشافعى              

  .   ىف أحد قوليه 
بن أىب طالب وزيد بن ثابت ـ رضى اهللا عنهما ـ ال صداق هلا وبه أخذ أهل   وقال على 

  .املدينة ومالك والشافعى ىف قوله اآلخر 
وتضمنت جواز توىل الرجل طرىف العقد كوكيل من الطرفني أو وىل فيهما أو وىل وكلـه                

و تزوجت  الزوج أو زوج وكله الوىل ويكفى أن يقول زوجت فالناً فالنة مقتصراً على ذلك أ              
ال جيوز ذلك إال للـوىل      : فالنة إذا كان هو الزوج وهذا ظاهر مذهب أمحد وعنه رواية ثانية             

ارب كما زوج أمته أو ابنته اربة بعبده ارب ووجه هذه الرواية أنه ال يعترب رضى واحد من                  
  .   الطرفني 

صح منه توىل الطـرفني     أنه جيوز ذلك إال للزوج خاصة فإنه ال ي        : "وىف مذهبه قول ثالث     
   .   )1(" لتضاد أحكام الطرفني فيه

   ىف نكاح الشغار واحمللل واملتعة ونكاح احملرم ونكاح   الزانية ؟���� فماذا عن حكمه ـ
ال ترفع رجل ابنىت    : الرفع ، كأن الرجل يقول      : أما الشغار فأصله ىف اللغة هو       : ـ اجلواب   

رأة إذا رفعت رجلها عند اجلماع ، وقد صح النهى شغرت امل: حىت ارفع رجل ابنتك ، ويقال   
لَا شغار في   : "عنه من حديث ابن عمر وأىب هريرة ، وىف صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً                

والشغار أَنْ يقُولَ الرجلُ    :  ، وىف حديث أىب هريرة       )3(:  ، وىف حديث ابن عمر       )2(" الْإِسلَامِ
نِي ابجولِ زجلري لتأُخ كجوأُزو كتنِي أُخجوز ي أَوتناب كجوأُزو كت1(ن(.   

ألن :  ألن كل واحد من العقدين شرطاً ىف اآلخر ،  وقيل : وقد اختلف ىف علة النهى فقيل 
  .ألنه اصبح كل واحدة بضع األخرى فال انتفاع للمرأة مبهرها : هذا تشيك ىف البضع ، وقيل 
                                                           

  .���9ف ) 95\5( زاد ا���#د )1(
  . أ ��ه ��(� )2(
  . ا ��ه ا�%$#ري و��(� )3(
  . أ ��ه ��(� )1(
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: وهو أن تطلق املرأة ثالثاً فتحرم بذلك على زوجها لقوله تعـاىل   : )2( ا نكاح احمللل ـ وأم 
فيـؤتى  ) 230: البقـرة   ()من بعد حتى تنكح زوجا غَيره لَه تحلُّ فَالَ طَلَّقَها فَإِن(

              عن  �ى النىب   برجل آخر فيتزوج تلك املرأة ليحلها لزوجها األول لتعود إليه ، وقد ثبت 
 �لَعن رسولُ اللَّـه     : " قال   �هذا النكاح ، ففى املسند والترمذى من حديث ابن مسعود         

  لَّلَ لَهحالْملِّلَ وحقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح ، وىف املسند من حديث             )3(" الْم ، 
   .)4(" هلَعن اللَّه الْمحلِّلَ والْمحلَّلَ لَ: " مرفوعاً �أىب هريرة 

وحكم هذا النكاح الفسخ ، وال حتل به املرأة لزوجها األول ، ويثبت هلا املهر إن وطئها ،                  
  .مث يفرق بينهما 

وهو أن يتزوج الرجل املرأة  إىل أجل مسمى ، يومـاً أو يـومني ،          : ـ وأما نكاح املتعة   
ن غـري طـالق وال      شهراً أو شهرين ، مقابل بعض املال وحنوه ، فإذا انقضى األجل تفرقا م             

  .  مرياث ، واهللا أعلم 
أن  : "�أنه ى عنه عام الفتح ، فروى البخارى ومسلم عن على           �وقد ثبت عن النىب     

  " .نهى عنِ الْمتعة وعن لُحومِ الْحمرِ الْأَهلية زمن خيبر �رسول اهللا 
  . إن دخل ا ـ وحكم هذا النكاح الفسخ ، ويثبت فيه املهر للزوجة

وهو نكاح احملرِم حبجة أو عمرة ، فثبت عنه ىف صحيح مسلم مـن               : ـ وأما نكاح املُحرِم   
لَا ينكح الْمحرِم ولَا يـنكَح ولَـا        : " �قال رسول اهللا    :  قال   �رواية عثمان بن عفان     

طُبخعقد لغريه ، فإن وقع                )1(" يعقد له عقد نكاح ، وال يفُسخ ، وجدد عقـداً      ، أى ال ي
  .   جديداً بعد انقضاء احلج أو العمرة 

فقد صرح اهللا سبحانه وتعاىل بتحرميه ىف سورة النور وأخرب أن مـن             : ـ وأما نكاح الزانية     
 والْخبِيثُونَ الْخبِيثَات للْخبِيثني: (نكحها فهو إما زان أو مشرك ، وأيضاً فإنه سبحانه قال 

                                                           
)2( B)��� >(21# زو�2# `8`ً# ���(2# �ه :  ا�D وج ا��أةH�? B�ه� ر.  
)3( +��,  : 
  ) .2258(وا��ار�. ) 1934(أ ��ه ا�� �#�
  ) .227\2(أ ��ه أ�� داود : ,��+  )4(
  . أ ��ه ��(� و���- )1(




 ا���و���                                                              74��         
  

  
  

  

بِيثَاتلْخن فهو خبيث مثلهن           ) 26: النور() ل واخلبيثات الزواىن وهذا يقتضى أن من تزوج
 .  

وهو من أقبح القبائح أن يتزوج الرجل بزانية ، وفيه ظلم لولده من بعده الذى سيعري بأمه ،                 
ال يأمن فيه أيضاً على فراشه      : وهو من سوء اختيار األب وعدم اإلحسان إىل ولده ، والرجل            

  .زانية إن هو تزوج ب
  ـ فهل هناك أنكحة فاسدة أخرى ؟

وهو أن يتزوج الرجل املرأة املعتدة من طالق أو وفاة ،           : كنكاح املعتدة   : نعم   : ـ اجلواب 
  ) .235: البقرة ) (النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه عقْدةَ تعزِمواْ والَ: (لقوله تعاىل 

 تنكحـواْ  والَ: (ية أو الشيوعية الكافرة عامة ، لقوله تعـاىل  ـ ونكاح اوسية أو البوذ

رِكَاتشى الْمتح نمؤ221:البقرة ) (ي (.  
  

  :ـ ومن أحكام اخللع 
 ىف اخللع ؟ وهو من القضايا الىت ظهرت على الـساحة       �ـ وماذا عن حكم رسول اهللا       

حديث الساعة ، مع عمل احملاكم بقانون       املصرية ىف األيام األخرية وال يزال احلديث عنها هو          
" اخللـع "طلباً للطالق ، إال انه ملا مسى البعض هذا العمل بـ            " إبراء املرأة زوجها  "اخللع وهو   

نعم قد زادوا عليه شيئاً يـسرياً  ! جاء االسم جديداً على اآلذان وكأنه غري معمول به من قبل      
ا هذه القضية وبينتها خري بيان ، فهل لنـا          وهو طلب املرأة اخللع ، إال أن السنة أوضحت لن         

  ومشروعيته وما يتعلق به ؟" اخللع"بإلقاء الضوء على بعض جوانب مسألة 
إن اخللع معمول به ىف القوانني املصرية منذ زمن بعيد ، ولكن عامة النـاس     : سـ اجلواب   

أو " املؤخر" النفقة أو    وهو إبراء املرأة زوجها ، أو تنازل املرأة عن حقها ىف          " اإلبراء"تعرفه بـ   
بدا جديداً علـى اآلذان وكأنـه مل يكـن     " اخللع"األثاث وما شابه ، إال أنه ملا ظهر وصف          

معموالً به من قبل ، وقد أضاف القانون بعض الزيادات على القانون السابق ، كطلب املرأة                 
  ) . أشهر6(اخللع ، وضرب مدة ىف حماولة لإلصالح 
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رأة من زوجها ببدل أو عوض تدفعه املرأة لزوجها ، وهو مـأخوذ             هو اختالع امل   : واخللع
 هن: (من خلع الثوب وإزالته ، ألن املرأة لباس الرجل ، والرجل لباس املرأة كما قال تعاىل 

    نلَّه اسبل مأَنتو لَّكُم اسبسمى الفداء ألن املرأة تفتدى نفسها مبا تبذله        ) 187: البقرة  ) (لوي
  . فراق الرجل زوجته ببذلٍ حيصل له : جها ، وقد عرفه الفقهاء بأنه لزو

 جناح يقيما حدود اللّه فَالَ أَالَّ خفْتم فَإِنْ: ( وقد أخذ اخللع مشروعيته من قوله تعاىل 

دة أو نكرة لتدل على الزيـا " افْتدت"، وجاءت ) 229: البقرة ) (افْتدت بِه فيما علَيهِما
ال فرق أن خيالع على الصداق أو بعضه أو علـى           : النقصان أو املثل ، وهو املالكية والشافعية        

مال آخر سواء كان أقل أو أكثر ، وال فرق بني العني والدين واملنفعة ما دام قد تراضيا علـى   
هوم اخللع ، وىف اآلية فالعوض جزء أساسى ىف مف) علَيهِما فيما افْتدت بِه فَالَ جناح(ذلك  

دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغريه ، ومنعه طائفة بدون إذنـه واألئمـة األربعـة                 
  . واجلمهور على خالفه 

وىف اآلية دليل على حصول البينونة به ألنه سبحانه مساه فدية ولو كان رجعياً كما قالـه                 
 جنـاح  فَالَ: (لته له ودل قوله سبحانه بعض الناس مل حيصل للمرأة اإلفتداء من الزوج مبا بذ

 على جوازه مبا قل وكثر وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، ومنع )افْتدت بِه فيما علَيهِما
  . اخللع طائفة شاذة من الناس خالفت النص واإلمجاع 

فَقَالَـت يـا    �تت النبِي   أَنَّ امرأَةَ ثَابِت بنِ قَيسٍ أَ      : "�وروى البخارى عن ابن عباس      
رسولَ اللَّه ثَابِت بن قَيسٍ ما أَعتب علَيه في خلُقٍ ولَا دينٍ ولَكني أَكْره الْكُفْر في الْإِسلَامِ فَقَالَ                  

   ولُ اللَّهسر�         ولُ اللَّهسقَالَ ر معن قَالَت هيقَتدح هلَيع يندريقَةً   �أَتطْلا تطَلِّقْهيقَةَ ودلِ الْحاقْب "
)1(   .   

أَنَّ ثَابِت بن قَيسِ بنِ شماسٍ ضرب امرأَته فَكَسر :" وىف سنن النسائى عن الربيع بنت معوذ 
 فَأَرسـلَ  �إِلَى رسولِ اللَّـه      وهي جميلَةُ بِنت عبد اللَّه بنِ أُبي فَأَتى أَخوها يشتكيه            )2(يدها

                                                           
  ) .61\7( أ ��ه ا�%$#رى )1(
� ا��� ���2s ��2ا ا���?f ع(. ��از ^�ب ا��0#ء ا��sب ا��%�ح )2(Dو .  
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   ولُ اللَّهسر�         ولُ اللَّهسا رهرفَأَم معا قَالَ نبِيلَهلِّ سخو كلَيا عي لَهالَّذ ذخ فَقَالَ لَه إِلَى ثَابِت 
   .)3("  أَنْ تتربص حيضةً واحدةً فَتلْحق بِأَهلها�

  
  

 �أَنَّ امرأَةَ ثَابِت بنِ قَيسٍ اختلَعت منه فَجعلَ النبِـي           :" ن ابن عباس    وىف سنن أىب داود ع    
    .)1(عدتها حيضةً 

وقد اختلفت الروايات عن الصحابة والتابعني ىف جتويز أخذ الزيادة أو حترميها ، ومنهم من               
  . كرهها 

  :واالثار ) افْتدت بِه فيما علَيهِما جناح فَالَ: (والذين قالوا باجلواز احتجوا بظاهر القرآن  
فقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل أن الربيع بنت   معوذ بـن                     
عفراء حدثته أا اختلعت من زوجها بكل شئ متلكه فخوصم ىف ذلك إىل عثمان بن عفـان                 

   .   )2(فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه 
وذكر أيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته موالة المرأتـه                  

   .    )3(اختلعت من كل شئ هلا وكل ثوب هلا حىت نفسها 
ورفعت إىل عمر بن اخلطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها ذكـره                

   .)4(ه محاد بن سلمة عن أيوب عن كثري بن أىب كثري عن
والذين قالوا بتحرميها احتجوا حبديث أىب الزبري أن ثابت بن قيس بن مشاس ملا أراد خلـع                 

 أما الزيادة   �نعم وزيادة فقال النىب     : أتردين عليه حديقته ، قالت       : "�امرأته قال النىب    
  .    ، قال الدارقطىن مسعه أبو الزبري من غري واحد وإسناده  صحيح )1(" فال

 ال يأخذ �الرزاق عن معمر عن ليث عن احلكم بن عتيبة عن على بن أىب طالبوذكر عبد
   .  )2(منها فوق ما أعطاها 

                                                           
  ) .168\6( أ ��ه ا�#�0/. )3(
  ) .3591\3(وا��را0ED. ) 1185(وا�����ى ) 2229(أ ��ه أ�� داود :  ��� )1(
  ) .315\7(وا�%�12. ) 11850(ع%� ا��زاق  أ ��ه )2(
  ) .11853( أ ��ه ع%� ا��زاق )3(
  ) .315\7(وا�%�12. ) 11851( أ ��ه ع%� ا��زاق )4(
1�م )1( .  
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  .)3(ال حيل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها : وقال طاووس 
   .)4(إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها : وقال عطاء 

  .ا أعطاها ال حيل له أن يأخذ منها أكثر مم: وقال الزهرى 
  .إن أخذ منها أكثر مما أعطاها مل يسرح بإحسان :  وقال ميمون بن مهران 

  .   كانت القضاة ال جتيز أن يأخذ منها شيئً إال ما ساق إليها :  وقال األوزاعى 
ومنهم من قال بكراهتها كما روى وكيع عن أىب حنيفة عن عمار بن عمران اهلمداىن عن أبيه            

 واإلمام أمحد أخذ ـذا القـول   )5(" ره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها      أنه ك  : "�عن على   
  .ترد عليها : ونص على الكراهة ، وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال 

 فقالت  �ىل عطاء أتت امرأة رسول اهللا     : قال  : وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال         
تردين عليه حديقته الىت أصدقك قالت نعم يا رسول اهللا إىن أبغض زوجى وأحب فراقه قال ف: 

أما الزيادة من مالك فال ولكن احلديقة قالت نعم فقضى           �وزيادة من ماىل فقال رسول اهللا     
 وهذا وإن كان مرسالً فحديث أىب الزبري مقوٍ له وقد رواه ابن جريج              )1(" بذلك على الزوج  

  .عنهما 
يه معىن املعاوضة وهلذا اعترب فيه رضـى        وىف تسميته سبحانه اخللع فدية دليل على أن ف        "ـ  

الزوجني فإذا تقايال اخللع ورد عليها ما أخذ منها وارجتعها ىف العدة فهل هلما ذلك منعه األئمة    
األربعة وغريهم وقالوا قد بانت منه بنفس اخللع وذكر عبدالرزاق عن معمر عن قتـادة عـن          

جعها فلريد عليها ما أخذ منها ىف العـدة         سعيد بن املسيب أنه قال ىف املختلعة إن شاء أن يرا          
   .)2(وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهرى يقول مثل ذلك قال قتادة 

   .   )3(ال يراجعها إال خبطبة : وكان احلسن يقول 
                                                                                                                                                                                                 

  .وإ�0#د- ^��m ) 378\1(و���� �� ��90ر ) 11844( أ ��ه ع%� ا��زاق )2(
  ) .11839( أ ��ه ع%� ا��زاق )3(
)4( Q�#ا�� )11840 . (  
1�م)5( � T ه�و �� .  
: عـ� عEـ#ء ���ـD ، 8ًـ#ل ا�ـ�ار0ED.      ) 149(وأ�� داود *ـ. ��ا�ـ�(ه    ) 3826\3(وا��ار0ED.  ) 11842( أ ��ه ع%� ا��زاق     )1(

  . #��ه ا����� ع� ا�� ��?� ، أ�0�- ع� عE#ء ع� ا�� ع%#س ، وا����B أ,+ 
  ) .11797( أ ��ه ع%� ا��زاق )2(
)3( Q�#ا�� )11795. (  
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ولقول سعيد بن املسيب والزهرى وجه دقيق من الفقه لطيف املأخذ تتلقاه قواعـد الفقـه      
 فيه غري أن العمل على خالفه فإن املرأة ما دامت ىف العدة فهى ىف               وأصوله بالقبول وال نكارة   

حبسه ويلحقها صريح طالقه املنجز عند طائفة من العلماء فإذا تقايال عقد اخللع وتراجعا إىل               
ما كانا عليه بتراضيهما مل متنع قواعد الشرع ذلك وهذا خبالف ما بعد العدة فإا قد صارت                 

طب من اخلطاب ويدل على هذا أن له أن يتزوجها ىف عـدا منـه               منه أجنبية حمضة فهو خا    
  .   خبالف غريه 

 املختلعة أن تعتد حبيضة واحدة دليل على حكمني أحدمها أنه ال جيب عليها �ـ وىف أمره 
ثالث حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمري املؤمنني                

ن عمر بن اخلطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهـو مـن كبـار              عثمان بن عفان وعبداهللا ب    
الصحابة ال يعرف هلم خمالف منهم ، كما رواه الليث بن سعد عن نافع موىل ابن عمر أنه مسع 

 أا اختلعت من زوجها على عهـد  �الربيع بنت معوذ بن عفراء وهى خترب عبداهللا بن عمر  
 فقال له إن ابنة معوذ إختلعت من زوجهـا          عثمان بن عفان فجاء عمها إىل عثمان بن عفان        

لتنتقل وال مرياث بينهما وال عدة عليها إال أا ال تـنكح حـىت              : اليوم أفتنتقل فقال عثمان     
فعثمان خرينـا وأعلمنـا ،      : حتيض حيضة خشية أن يكون ا حبل ، فقال عبداهللا بن عمر             

اية عنه اختارها شيخ اإلسالم     وذهب إىل هذا املذهب إسحاق بن راهويه واإلمام أمحد ىف رو          
  .   ابن تيمية 

من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إمنا جعلت ثالث حـيض               : قال  
ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة ىف مدة العدة فإذا مل تكن عليها رجعة                

االسترباء قالوا وال ينتقض هذا فاملقصود جمرد براءة رمحها من احلمل وذلك يكفى فيه حيضة ك
  .   علينا باملطلقة ثالثاً فإن باب الطالق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية 

وهذا دليل على أن اخللع فسخ وليس بطالق وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن              : قالوا  
ن حيىي بـن    عمر والربيع وعمها وال يصح عن صحاىب أنه طالق البتة ، فروى اإلمام أمحد ع              
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سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس ـ رضى اهللا عنهم ـ أنه قال اخللـع    
    .  )1(تفريق وليس بطالق 

أن إبراهيم بن سعد بن أىب وقـاص        : وذكر عبدالرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس         
عم ، ذكر اهللا ن: سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتني مث اختلعت منه أينكحها ؟ قال ابن عباس 

   .  )1(الطالق ىف أول اآلية وآخرها واخللع بني ذلك 
كيف تقولون إنه ال خمالف ملن ذكرمت من الصحابة وقد روى محاد بن سلمة عن               : فإن قيل   

هشام بن عروة عن أبيه عن مجهان أن أم بكرة األسلمية كانت حتت عبد   اهللا بـن أسـيد                     
هى واحدة إال أن تكون : ان بن عفان فأجاز ذلك وقال واختلعت منه فندما ، فارتفعا إىل عثم

   .  )2(مست شيئاً فهو على ما مست 
حدثنا على بن هاشم ، عن ابن أىب ليلى ، عن طلحة بن مـصرف ،                : وذكر ابن أىب شيبة     

ال تكون تطليقة بائنة إال ىف فديـة أو         : عن إبراهيم النخعى ، عن علقمة عن ابن مسعود قال           
  .وى عن على بن أىب طالب ، فهؤالء ثالثة من أجالء الصحابة رضى اهللا عنهم  ، ور)3(إيالء 

 فطعن فيه اإلمام أمحـد والبيهقـى       �ال يصح هذا عن واحد منهم ، أما أثر عثمان         : قيل  
وكيف يصح عن عثمان وهو ال يرى فيه عدة وإمنا يرى االسترباء فيه             : وغريمها ، قال شيخنا     

 ألوجب فيه العدة ، ومجهان الراوى هلذه القصة عن عثمـان ال    حبيضة ، فلو كان عنده طالقا     
  .نعرفه بأكثر من أنه موىل األسلميني 

رويناه من طريق ال يصح عن علـى        : وأما أثر على بن أىب طالب فقال أبو حممد بن حزم            
 ، وأمثلها أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أىب ليلى ، مث غايته إن كان حمفوظاً أن يدل                    �

 أن الطلقة ىف اخللع تقع بائنة ال أن اخللع يكون طالقاً بائناً ، وبني األمرين فرق ظـاهر ،                    على
والذى يدل على أنه ليس بطالق أن اهللا سبحانه وتعاىل رتب على الطالق بعد الدخول الذى                

  :   مل يستوف عدده ثالثة أحكام كلها منتفية عن اخللع 
                                                           

  ) . 317\7(وا�%�12. ) 3824\3(�ه ا��ار0ED. أ �:  ��� )1(
  ) .384\1(و���� �� ��90ر ) 487\6( أ ��ه ع%� ا��زاق )1(
)2( m��^ -0. :  إ�0#دEDار�  .�1%�ل :  *�ه ��2#ن أ�� ا��8ء) 316\7(وا�%�12. ) 3827\3(أ ��ه ا�
)3( m��^ -ا��زاق :  إ�0#د �
 وع%%�j .ه ا�� أ��(. و*�ه ا�� أ�.) 481\6(أ ���  : m��^.  
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  .   أن الزوج أحق بالرجعية فيه : ـ أحدها 
  .   أنه حمسوب من الثالث فال حتل بعد استيفاء العدد إال بعد زوج وإصابة : ـ الثاىن 

أن العدة فيه ثالثة قروء وقد ثبت بالنص واإلمجاع أنه ال رجعة ىف اخللع ،  وثبت                 : ـ الثالث   
بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة ، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتني ووقوع               

فَإِمساك مرتان  الطَّالَق: (الثة بعده وهذا ظاهر جداً ىف كونه ليس بطالق فإنه سبحانه قال ث
شيئًا إِالَّ أَن يخافَا أَالَّ  آتيتموهن بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان والَ يحلُّ لَكُم أَن تأْخذُواْ ممآ

) فيما افْتدت بِـه  علَيهِما جناح فَالَ اللّه يقيما حدود أَالَّ إِنْ خفْتميقيما حدود اللّه فَ
وهذا وإن مل خيتص باملطلقة تطليقتني فإنه يتناوهلا وغريمها وال جيوز أن يعود             ) 229: البقرة  (

:  وغريه مث قال الضمري إىل من مل يذكر وخيلى منه املذكور بل إما أن خيتص بالسابق أو يتناوله             
)      دعن بم لُّ لَهحا فَالَ تا هـى           ) فَإِن طَلَّقَهوهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتني قطعاً أل

املذكورة فال بد من دخوهلا حتت اللفظ ، وهكذا فهم ترمجان القرآن الذى دعا له رسول اهللا                 
    .  أن يعلمه اهللا تأويل القرآن وهى دعوة مستجابة بال شك �

وإذا كانت أحكام الفدية غري أحكام الطالق دل على أا من غري جنسه فهـذا مقتـضى                 
النص والقياس وأقوال الصحابة مث من نظر إىل حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظهـا يعـد    
اخللع فسخا بأى لفظ كان حىت بلفظ الطالق وهذا أحد الوجهني ألصحاب أمحد وهو اختيار 

ظاهر كالم أمحد وكالم ابن عباس وأصحابه ،  قال ابن جريج أخـربىن   وهذا  : شيخنا ، قال    
 ، قال   )1(ما أجازه املال فليس بطالق      : عمرو بن دينار أنه مسع عكرمة موىل ابن عباس يقول           

رأيت أىب كان يذهب إىل قول ابن عباس ، وقال عمرو عن طاووس عن ابن : عبداهللا بن أمحد 
 ، وقال ابن جريج عن ابن طاووس كان أىب ال يرى            )2(" قاخللع تفريق وليس بطال   : "عباس  

   .)3(الفداء طالقا وخيريه 

                                                           
  ) .486\6( أ ��ه ع%� ا��زاق )1(
1�م )2( .  
  ) .486\6( أ ��ه ع%� ا��زاق )3(
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ومن اعترب األلفاظ ووقف معها واعتربها ىف أحكام العقود جعله بلفـظ الطـالق طالقـاً                
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن املرعى ىف العقود حقائقها ومعانيها ال صورها وألفاظها وباهللا              

  .التوفيق 
 أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته ىف اخللع تطليقة ومع هذا �يدل على هذا أن النىب ومما 

  .   أمرها أن تعتد حبيضة وهذا صريح ىف أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطالق 
وأيضاً فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية ال ختتص بلفـظ                

 معيناً وطالق الفداء طالق مقيد وال يدخل حتت أحكام الطالق           ومل يعني اهللا سبحانه هلا لفظاً     
املطلق كما ال يدخل حتتها ىف ثبوت الرجعة واالعتداد بثالثة قروء بالسنة الثابتة وباهللا التوفيق               

)4(.   
 �حمذراً كل امرأة ختتلع من زوجها ىف غري ما بأسٍ ، قال              �وهى قوله   : وتبقى كلمة   

" :نه اتعلتخالْم قَاتافن5("  الْم(.   
  

  ـ فما هو زواج املسيار ؟
ـ زواج املسيار يتم بنفس أركان الزواج ، غري أن الزوجة تتنازل عن بعض   حقوقهـا ،                   

  .كاإلنفاق ، أو عدم إقامة الزوج معها بصفة دائمة ، وىف صحته نظر 
و وهبـت لـك     وهبتك نفسى ، أ   : " يعىن قول الفتاة للشاب      :ـ فماذا عن زواج اهلبة      

وال الصحابة   �إجياب وقبول ، وأنه مل يكن على عهد النىب          : ويقولون إن الزواج    " نفسى
 ، إمنا كان اإلجياب والقبول ، فهل هذا الزواج      ـ زواج اهلبة ـ   )1(قسيمة زواج " ورقة"

  صحيحاً أم ال ؟
 ، )2(ها غري جائز  هذا نكاح باطل ، فقد أمجع العلماء على إن هبة املرأة نفس     : ـ اجلواب   

وان هذا اللفظ من اهلبة ال يتم عليه نكاح ، فهو صورة من صور الزنا ، وقد تقدم احلـديث                    
                                                           

  .���9ف ) 95\5( ا�34 زاد ا���#د )4(
� ) 104\2(أ ��ه ا�#�0/. :  ,��+ )5(�  ) .316\7(وا�%�12. ) 414\2(وأ�
�ًا ���: ا@�4#ب وا����اث )1(� 

 ا���م ه#��  .و��� ه�ا �� أ�F#م ا�Hواج و�ا��ه  ��4 ، و��F أ,%�] ا���1
���� ا��1>%. :  ا�34 )2()211\14. (  
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الـصداق ، اإلعـالن ،      :   بشأن أركان الزواج ، ومها اإلجياب والقبول ، وشروطه وهى           
  .الشهود ، والوىل 

  
  :ـ ومن أحكام الزواج العرىف 

  اج العرىف كما يطلقون عليه ؟ـ فماذا عن الزواج السرى أو الزو
البد أن نفرق بني الزواج السرى الذى استوىف الشروط واألركان الىت وضعها             : ـ اجلواب 

اإلسالم والشرع احلنيف لتكون معاشرة الرجل للمرأة معاشرة صحيحة ، نكاحـاً وليـست              
امسه ويـصفونه   سفاحاً ، وبني الزنا الذى يريد أن يلبسه البعض عباءة اإلسالم ويسمونه بغري              

  .، والزواج والعرف منه براء " الزواج العرىف"بغري وصفه ورمسه ، فيطلقون عليه 
فالزواج السرى الذى اجتمعت فيه الشروط واألركان ولكنه مل يعلن لظروف ما ، فهـو               
زواج صحيح ، وإن مل يقيد ، فالزواج السرى أو أى زواج إذا توافرت فيه أركان وشـروط                  

اإلجياب والقبول ، واملهر واإلعالن والشهود والوىل فهو زواج صحيح ، سـواء  الزواج ، من    
قُيد ىف عقد أم ال ، فهو من الناحية الشرعية صحيح إذا استوىف شروط وأركان الزواج وكان                 

  .لألبدية وليس لوقت حمدد مع ما يستتبع الزواج الشرعى من أحكام وتبعات 
روف ما ، إال أنه صحيح ىف ذاته ، على خـالف  يلجأ إليه البعض ـ بعدم اإلعالن ـ لظ  

  .بني أهل العلم ىف وجوب اإلعالن أو كونه مندوباً 
لقد انتشر ىف بالدنا ـ مصر ـ خاصة ىف اجلامعة مسالة الزواج العرىف ، وكـذا     : ـ سؤال

  هو منتشر بني كثري من الطبقات ىف مصر ، فماذا عما يسمونه بالزواج العرىف ؟
احلديث عن تلك الصورة من الزنا الىت فشت وطفحت ـا كـثري مـن               إن   : ـ اجلواب 

له موضع آخر نبسط فيه الكالم ، ولكن للصلة         " الزواج العرىف "اجلامعات والىت يسموا بـ     
بينه وبني موضوع الكتاب نتطرق إليه على إجياز ىف حماولة لبيان حله من  حرمته ، ولكن البد             

  ! .عرىف " زواج"ىف خطأ حينما يطلقون على الزنا اسم أن نبني أوالً أن الناس يقعون 
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البد من حتديد األلفاظ ، فإطالق البعض ـ على تلك الصورة مـن الزنـا ـ     : فإنه أوالً 
ما تعارف عليه الناس ، كما تدل عليـه لفظـة    أى :خطأ ، فالزواج العرىف " لعرىف" الزواج 

يعرفه " سرى"سالم مل  تتعارف على زواج       ، والناس ىف بالد اإل    " العرف"املشتقة من   " عرىف"
  .الفىت والفتاة  فقط وجيهله أهل الفتاة أو الفىت ، هذا أوالً 

، وعليه فهو صورة    " الوىل"فهو فقده شرطاً هاماً من شروط صحة الزواج وهو          : أما ثانياً   
  .من صور الزنا ، وهو نكاح باطل إذ مل تتوفر له شروط الزواج الشرعى كاملة 

املهـر  : اإلجياب والقبول ، مث شروط صحته       :  ؟ وقد توفرات فيه أركان الزواج        ـ كيف 
أو األصـدقاء ىف  !  ـ والشهود ـ شاهدين من زمالء اجلامعة   )1(! ـ ربع جنيه " الشرعى"

وقد علم صديقى اجلامعة ، أو زمالء الرحلة بزواج فالن من فالنة :  ـ واإلعالن  )2(! الرحلة 
  ؟

  .كنه فقد شرطاً هاماً وهو الوىل نعم ول : ـ اجلواب
   ـ فما هى األدلة على فساد النكاح بدون الوىل ؟

                                                           
)1(    
��D #� و@ أدرى ، -�b�2 أو أآ�ه أو �ـ#9,
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          P)��و ، P4ej ا@�8م  c*ر �Dو P� 
4#2��ـ�2# و@ ?2��1ـ# ا@ �ـ� ?�ـ�ف Dـ�ره# وjـ�*2# ، و�ـ� ?���ـB            " ��ه�ة"ا�? @

  .آ(�
 ا���#ظ ع(�2��s? 8* #2# و@ ?#2�$% �#21 
P و@ ��c�E *�ا2D# ور*L ا7#�* i� �)���ـi ، هـB     هB أ4] �1ً# أ . ا� ��هB ـ أه(P أو أه(2# ـ ا�Hواج وا@ر%#ط �

      
�#رس �P1 ا��aع. آـHوج *ـ. jـ1?�Fن ه�ا ـ ا�Hواج ��ًا وع�*�ً# ـ ه� �%��ك  ع� �%P �2# ؟ ان %$�2# �21# ؟ أن 
                       ، #2s2R�� #2� [أ��ع B�ـs�.   أ�� ا,�P/#D ؟ أو *. ��Rة ����ًا ع� أع�� أه(P وأه(2# ؟ `� إذا �2vت ��ادر ا�� Bهـ

�ك �#20 ��. @  ���"maF0? " ؟ #�F�2#   ! أ�� زوا� P%� ع�H��ت �#ل ا@�2#ض ـ و �2# ـ *1#��� .�s Bه .  Pه�ا �0ـ
 i�Rع. !  

ـ هB ه#4] ع(�4 P��P أ �#- ���^. �Hواج ��ى @ ?��*ه أه(P ، ه�F? Bن ه�ا ه� ا��n#ن إ�. أ�P وأ��P ، هB ه�- 
P�7 #2���1aُ�ف �2# ، هB ه�ا ا��F#*#ءة ا��.  
 ا��. ��(] و��2ت وع#4] �# ع#4] ، ا��. �3�0 أن �اك ع�و�

��B ؟ آ�m ر^�] أن ?�Fن ��2ك Rن ه�ا رد ا��F? Bه ،  P)�أ �� ���9وف >�B "ا��n#ن P��7 ا��ى ر�. وآ#*+ و�#ه

 ؟ آ�P� m أن ، آ�m ر^�] أ@ H*. ز*#ف ا��a?�#ت ا�����#ت ؟ آ�m ر^�] ��0F. �#ع
 �c ا�" ,\��a�#�4# وا�H

�ك `��ة ه�ا ا�Hواج ـ ا�9��+ *. �34ك ، ا�%#>�j Bعً# ـ و@ زا��. ��03 أ4ه ?�%P ، آ�m ��ل �P ا�E�a#ن ��� .�s
��P أ �#- �Rو� Pوأ� Pوأ�� P��0� #ً1*واج ، رHه�ا ا� 
  .ا�47. ,�
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األدلة كثرية جداً ـ وليس هذا موضع بسطها ـ ولكىن أسوق اليك بعـض      : ـ اجلواب
  .كالم أهل العلم حول صحة اشتراط الوىل 

  ) .25: النساء () أَهلهِن بِإِذْن فَانكحوهن: (قوله تعاىل : من القرآن الكرمي : ـ أوالً 
  .بوالية أهلن وإذن  أى ) :141\5( قال اإلمام القرطيب ىف تفسريه 

من مشرِك  خير مؤمن ولَعبد حتى يؤمنواْ الْمشرِكني تنكحواْ والَ: (ـ وقوله تعاىل 
لَوو كُمبج221: البقرة ) (أَع. (  

ىف هذه اآلية دليل بالنص على أنه ال نكـاح إال           ) : 72\3(رطىب ىف تفسريه    قال اإلمام الق  
  .بوىل 

هذا القول من اهللا تعاىل ذكره داللة على أن أولياء املـرأة أحـق      ) : 379\2(وقال الطربى   
  .بتزوجيها من املرأة 
  .إن الوالية ىف النكاح نص ىف لفظ هذه اآلية ) : 248\2(وقال ابن عطية 

 فَالَ تعضلُوهن أَن ينكحن أَزواجهن وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن: (ىل ـ وقوله تعا

  ) .232: البقرة ) (بِالْمعروف بينهم تراضواْ إِذَا
قَهـا  زوجت أُختا لي من رجلٍ فَطَلَّ     : "وسبب نزول هذه اآلية كما يقول معقل بن يسار          

              جِئْت ا ثُمهفَطَلَّقْت كتمأَكْرو كتشفَرو كتجوز لَه ا فَقُلْتهطُبخاَء يا جهتدع تقَضى إِذَا انتح
              رِيدأَةُ ترالْم تكَانو بِه أْسلًا لَا بجكَانَ را ودأَب كإِلَي ودعلَا ت اللَّها لَا وهطُبخت     ـهإِلَي جِعرأَنْ ت 

   .)1(" فَقُلْت الْآنَ أَفْعلُ يا رسولَ اللَّه قَالَ فَزوجها إِياه) فَلَا تعضلُوهن ( فَأَنزلَ اللَّه هذه الْآيةَ 
وىف هذا احلديث داللة على أنه ال جيوز : ـ قال اإلمام الترمذى بعد روايته للحديث 

 ، ألن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً ، فلو كان األمر إليها دون وليها النكاح بغري وىل
  .لزوجت نفسها ومل حتتج إىل وليها معقل بن يسار 

وقد ذهب اجلمهـور إىل أن املـرأة ال   :  عند شرحه للحديث )2(ويقول احلافظ ىف الفتح       
  .تزوج نفسها أصالً 

   .)3(" ا بِولي لَا نِكَاح إِلَّ : "�ـ ومن السنة الشريفة قوله 
                                                           

  ) .2087(وأ�� داود ) 2981(وا�����ى ) 183\9( أ ��ه ا�%$#رى )1(
  ) .178\9( ا�34 *�+ ا�%#رى )2(
1�م $�?Rه :  ,��+ )3(.  
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أَيما امرأَة لَم ينكحهـا  : "وىف السنن عنه من حديث عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ مرفوعاً   
الْولي فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ فَإِنْ أَصابها فَلَها مهرها بِما أَصاب منهـا               

 اش فَإِن      لَه يللَا و نم يللْطَانُ ووا فَالسرجلَا : " قال الترمذى حديث حسن ، وفيها عنه         )1(" ت
   .)2(" تزوج الْمرأَةُ الْمرأَةَ ولَا تزوج الْمرأَةُ نفْسها فَإِنَّ الزانِيةَ هي الَّتي تزوج نفْسها

  .البغية هى الىت تزوج نفسها :  عنهما ـ قال ابن عباس ـ رضى اهللا
وقال اإلمام مالك ـ صاحب املذهب املالكى ـ وقد سئل عن املرأة تـزوج نفـسها أو     

   .)3(يفرق بينهما ، دخل ا أو مل يدخل : تزوجها امرأة أخرى ؟ قال 
ويقول اإلمام امحد بن حنبل ـ صحاب املذهب احلنبلى ـ وقد سئل عن امـرأة أرادت    

  تزويج فجعلت أمرها إىل الرجل الذى يريد أن يتزوجها وشاهدين ؟ال
   .)4(ال يكون هذا ، والنكاح فاسد ! هذا وىل وخاطب : قال 

فإن امرأة نكحت بغري إذن     " : األم"ويقول اإلمام الشافعى رمحه اهللا تعاىل ىف  سفره العظيم           
   .)5(وليها فال نكاح هلا 

   ؟ ـ فماذا عن قول اإلمام أىب حنيفة
هذا هو ما اعتمده أصحاب القول بصحة الزواج العرىف ، حيث قال اإلمام أبو               : ـ اجلواب 

حنيفة رمحه اهللا تعاىل بصحة الزواج دون وىل ، وقد خالف ىف هذا القول مجهور أهل العلم ،                  
  . �ومن قبل السنة الصحيحة عن النىب 

  ـ كيف ؟ وهو اإلمام األعظم وأحد األئمة األربعة ؟
ال عجب ، فما من أحد قال أن اإلمام األعظم أو غريه من األئمة أو الناس عامة            : وابـ اجل 

بـل   ،   �قد مجع أصول العلم وفروعه ، وما غابت عنه سنة أو حديث من أحاديث النىب                
ىف العامل كله ، فما من أحد إال وقد غابت عنه : أين العلم كله ؟ قال : قال بعضهم وقد سئل 

                                                           
  .���1�1. ) 220\3(وا��ار0ED. ) 1102(وا�����ى ) 1879(وا�� �#�
 ) 2083(أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )1(
  ) .110\7(وا�%�12. ). 228\3(وا��را0ED. ) 1882(أ ��ه ا�� �#�
 :  ,��+ دون ا��Ea ا7 �� �0ه )2(
� ا�:  ا�34 )3(jر ��@ B�9�379\4(%�#ن وا��. (  
� روا?
 ا�� ه#4| :  ا�34 )4(�  ) .B/#��)1\195 ا@�#م أ�
  ) .13\5(ا7م :  ا�34 )5(
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ل ما من أحد من األئمة األربعة إال وقد صح عنه األخذ باحلديث وإن خالف               بعض السنة ، ب   
  .مذهبه 

 إال ويؤخذ من قوله ويرد ، إال النىب �ليس ألحد بعد رسول اهللا : فهذا اإلمام مالك يقول 
� .  

إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا ىف رأىي ، فكل ما وافق الكتـاب والـسنة                 : ويقول  
  .ا مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه فخذوه ، وكل م

رأى األوزاعى ، ورأى مالك ، ورأى أىب   حنيفـة ،             : وهذا اإلمام أمحد بن حنبل يقول       
  .كله رأى ، وهو عندى سواء ، وإمنا احلجة ىف اآلثار 

  .إذا صح احلديث فاضربوا بقوىل احلائط : ويقول اإلمام الشافعى رمحه اهللا تعاىل 
  .إذا صح احلديث فهو مذهىب : و حنيفة يقول بل وهذا اإلمام أب

   .)1(" لَا نِكَاح إِلَّا بِولي  : "�وقد صح احلديث ،  وهو قوله : قلت 
  ـ إذن فما هو الدليل الذى اعتمده اإلمام فيما ذهب إليه ؟

فِْسها من الثَّيب أَحق بِن: " �اعتمد اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل على قوله           : ـ اجلواب 
   .)2(" وليها 

وقد رد العلماء تأويل اإلمام واعتماده إياه حجة ىف صحة الزواج بدون وىل ، بل وهذا أبو                 
احلسن وحممد بن يوسف ومها محلة علم اإلمام أىب حنيفة قد خالفا أستاذمها وشـيخهما ىف                

ـ              ا، وقـد روى اإلمـام      مسائل عديدة  عندما تبينت هلما السنة ، وظهر هلما وجه احلق فيه
أنه ال جيوز تزويج املرأة بغـري       :  عن حممد بن احلسن وأىب يوسف        )1(" الشرح"الطحاوى ىف   

  .إذن وليها 

                                                           
1�م )1( .  
  ) .98-2(وأ�� داود ) 1108(وا�����ى ) 205\9( أ ��ه ��(� )2(
  ) .3\7(�jح ��#4. ا@`#ر:  ا�34 )1(
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حيتمل مـن   : أَحق بِنفِْسها   : قوله  : "وقال شراح احلديث كاإلمام النووى ىف شرح مسلم         
قاله أبو حنيفة وأبو داود   حيث اللفظ أن املراد أحق من وليها ىف كل شئ من عقد وغريه كما               

.  
   .)2(ال تزوج حىت تنطق باإلذن ، خبالف البكر :  أى أنه أحق بالرضا ،: وحيتمل 

   .)3(" احمللى"وقد أفاض اإلمام ابن حزم ىف الرد ىف كتابه 
خطَب أُم سلَمةَ فَقَالَت يـا      : " �ـ كما اعتمد أيضاً اإلمام أبو حنيفة ما روى أن النىب            

لَ اللَّه إِنه لَيس أَحد من أَوليائي تعنِي شاهدا فَقَالَ إِنه لَيس أَحد من أَوليائك شاهد ولَـا                  رسو
 بِيجِ النوز رما عي فَقَالَت كذَل هكْري بغَائ� بِيا النهجوزفَت � ."  

بسند ضعيف  ) 3202(والنسائى  ) 295\6(م أمحد   وهذا حديث ضعيف ، أخرجه اإلما     
  .جمهول : ، فيه ابن عمر ابن أىب سلمة 
) أُمهاتهم وأَزواجه أَنفُِسهِم من بِالْمؤمنِني أَولَى النبِي: ( قال �كما تعقب أيضاً بأن اهللا 

 ، ويكفى ضـعف     كما أنه مل يكن أحد من أهلها حاضراً كما أخربت هى          ) 6: األحزاب  (
  .احلديث كما تقدم فال يحتج به 

 مث يبىن عليه أصوالً وفروعـاً ،        )1(يعتمد حديثاً ضعيفاً    : وهذا حال اإلمام رمحه اهللا تعاىل       
أبو حنيفة يضع أول املسألة خطـأ ، مث يقـيس           : كما يقول اإلمام الشافعى رمحه اهللا تعاىل        

  .الكتاب كله 
   .)2(كان خطأً فصارت الفروع ماضية على األصل ألن األصل : قال ابن أىب حامت 

أن أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنـها ـ    : ـ واحتج بعضهم حبديث رواه الطحاوى 
زوجت حفصة بنت عبد الرمحن بن املنذر ابن الزبري ، وعبد الرمحن غائب بالشام ، فلما قدم                 

إن ذلـك  : كلت عائشة املنذر فقال أمثلّي يصنع به هذا ويفتات عليه ؟ وو   : عبد الرمحن قال    

                                                           
  ) .�j)9\203ح ��(� ���#م ا��0وى :  ا�34 )2(
  ) .457\9" (ا���(." ا�34 )3(
 وا��Q أن ا�n#م أ�� ��0�
 ر��ه ا6 �#�. �c ���8ه و*21ه وع(�ه ا@ أ4ه آـ#ن ^ـ��m ا��ـ�?f ، و@ ?0ـ�1ص هـ�ا �ـ�                     )1(

1�م أن ا�ِ�(� آ(ه *. ا�َ�#�� آِ(ه ، و�ـ# �ـ� أ�ـ� إ@ و\�ـi ع0ـه ��ـL ا�ـ�0
 ، ا�(2ـ� ا4��0ـ# ��ـ#                        #�F* ، ر- و?�ط �0ه�D

 �0# @ ع(����T ، #0 عR� ��3ن ا��T�1ا� B��0# وا��0# �# ?0���0# وع().  

  ) .171(و�D#0%ه @�� أ�. �#� " Tداب ا�a#*�.: " ا�34 )2(
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ما كنت أرد أمراً قضيته ، فقرت حفصة عنده ومل يكن           : بيد عبد الرمحن ، فقال عبد الرمحن        
   .)3(" طالقاً

 ، وهو أيضاً ليس صرحياً ىف       )4(وهذا متعقب بأنه موقوف ، واملرفوع مقدم على املوقوف          
يج ، فلعلها وكلت آخـر ، كمـا روى   أا ـ رضى اهللا عنها ـ أا هى الىت تولت التزو   

أا انكحت رجالً من بىن أخيها جارية من بىن أخيها فضربت بينهما بستر             : "الطحاوى أيضاً   
" ليس إىل النساء النكاح: مث تكلمت حىت إذا مل يبق اال النكاح أمرت رجالً فأنكح ، مث قالت     

  . ، واآلثار ىف هذا كثرية جداً )1(
ىف املفتقد لشرط الوىل هو نكاح فاسد ال يصح كما تقدم كالم أهل             ـ وعليه فالزواج العر   

  . وتقدم الرد عليه )2(العلم ، وقد خالفهم اإلمام أبو حنيفة 
ـ فما الذى يلجئ البعض إىل الزواج العرىف دون الشرعى أو الرمسى إذا تـوفرت لـه                 

  أسباب الزواج الشرعى ؟
املغاالة ىف املهور وتكـاليف  الـزواج ،      : ها  األسباب كثرية جداً ، فمنها وأمه     : ـ اجلواب   

ومؤن الزواج كالشقة واألثاث وغري هذا ، وقد يكون خوف الزوج من معرفة الزوجة األوىل               
قانونـاً  (ـ إذ يشترط إخبار الزوجة األوىل وإعالمها عند إقدام الزوج على الزواج مرة ثانية               

مما ! ب الطالق إذا تزوج زوجها بغريها       ، وإال فالقانون يعطى الزوجة حق طل      !) وليس شرعاً   
يؤدى بدوره إىل هدم البيت األول وتشتت األوالد ، وقد يكون خوف بعض النـساء مـن                 

فقد املعاش ، إذا كانت املرأة قد تزوجت من قبل وهلا معاش عن الزوج املتـوىف ، أو                  ) قطع(

                                                           
  ) .8\3" (ا��aح" أ ��ه ا�E�#وى *. )3(
� ?1ـB *�ـه    ، أى �ـ �أى ا���Dـ�ف ع(ـ. ا�ـ9�#�. ، أى �ـ� ��Dـه أو *�(ـه ، و�ـ� ?�*ـc إ�ـ. ا�0%ـ.                :  ا���?f ا���Dـ�ف     )4(

  . أو *�(ه أو إ�Dار- �آ�ا وآ�ا ، وا���*�ع أى ��Dه  : �D#ل ر��ل ا6 : ا�9�#�. 

 ) 10\3( أ ��ه ا�E�#وى )1(%�j .ا��زاق وا�� أ� �  ) .186\9(و,��ه ا��#*: *. ا���+ ) 135\4(وع%
)2(     B/#D و@ ?�1ل  :        ً#�)� ���%��
 ا7ر��
 ا���ـ� ا%ـc ا�ـ� ص ع0ـ�     :  و (�ـً# ، 14ـ�ل �ـه    e4 ��4 � ��أى ا�n#م وه� أ�� ا7/

           cـه ��^ـ� 
)yـ���- ا�n#م وا��د ع(�ه ، و��ط هـ�- ا��1�م ��#ن �# اع� �Dآ(ه ، ه�ا و �a�#� � أ �1* #2�%�أهB ا��(� و
� �� ا�%�ـ#ن *(�30ـ� �Hا�ـً#                ?H��ـ
       : T � ، إ4�# أردت ا��0%�ه *1ط ، و���ـ�ع ا���ـ#وى @�ـ� R�)32\21 ا@و>ـ#ر  ) B143\6 (�4ـ (
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 : ا�aأ�� زه�ة : زآ�?# ا�%�ى ، ا��7ال ا� ����.  
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 من املمرضة ، أو أستاذ      معاش عن األب أو األم ، أو خوف معرفة الناس بزواج  الدكتور مثالً             
اجلامعة من طالبة ، أو املدير من السكرترية ، أو غري هذا من الفوارق االجتماعية واألدبية الىت                 
خيشى عليها ، أو رباً من اخلدمة العسكرية بقيد ولد واحد ، أو فارق العمر بـني الرجـل                   

من ارتباطها مبن هو علـى  واملرأة ، أو زواج املسلم بالذمية ـ وخشية معرفة أهلها والغضب  
غري ديانتها ، أو خوف نزع األوالد من أحضان األم باحلضانة إذا علم ـ الزوج الـسابق ـ    

  .بزواجها ، أو التخفف من أعباء الزواج الشرعى ومؤنه كما تقدم إىل غري ذلك الكثري 
  .فليس كل زواج سرى صحيحاً ، وليس كل زواج عرىف صحيحاً : ـ وتبقى كلمة 

  اذا عن تعدد الزوجات ؟ـ  فم
 مثْنـى  النساء من لَكُم طَاب فَانكحواْ ما ىف الْيتامى تقِْسطُواْ أَالَّ خفْتم وإِنْ: (ـ قال تعاىل 

) تعولُـواْ  أَالَّ أَدنـى  ذَلك أَيمانكُم ملَكَت ما أَو تعدلُواْ فَواحدةً أَالَّ خفْتم فَإِنْ ورباع وثُالَثَ
 ، وكان عهد    )1(" الدنيا متاع وخير متاعِ الدنيا الْمرأَةُ الصالحةُ      : " �، وقال   ) 3: النساء  (

السلف الصاحل التزوج بأكثر من واحدة ، وكان بعضهم إذا ماتت زوجته مل يبت ليلـة دون                 
 ، وعليه سـار الـسلف       �زوجة جديدة ، فتعدد الزوجات مستحب وهو من هدى النىب         

الصاحل ، ولكن  ىف زمن التلفاز تقوم الدنيا وال تقعد إذا فكر الزوج ـ جمـرد تفكـري ـ ىف      
" تعـدد "ىف البيت وبدأ التوعد له إن هو   تزوج ، وأخذت             " تعدد"جلست الزوجة   " التعدد"

ائية الىت حتول دون وحتتال له احليل ، وتدور املسلسالت من أوهلا إىل آخرها ىف بيان احليل النس
والىت ستهدم البيت السعيد وتفرق شتات األسرة ، وكان هلـذا التـأثري    " املصيبة"وقوع تلك   

  .السلىب على فكر ومعتقد كثري من نساء املسلمني 
جيرى هذا ىف زمن تدفع فيه بعض الدول ـ الغري مسلمة ـ املال لكن من ينجب  مولوداً   

ورد منهم وسائل منع احلمل خشية االنفجار السكاىن ، وتنهال          بينما حنن الزلنا نست   !! جديداً  
على رؤوس الناس الدعوة إىل االكتفاء بزوجة واحدة ، وولد واحد أو اثنني على األكثـر ،                 

   .(1)ومن يتعدى هذا فالويل له كل الويل من وسائل اإلعالم 
                                                           

1�م )1( .  
)1(               ، 
��Fـ� زوج �ـ�Fّ* ��Fـ� ـ �Rـ�د ا����Fـ� ـ *ـ. ا�ـHواج �ـ�ة `#�4ـ 
)Faـ�ض ع(ـ. �ـ� و*. أ`0#ء آ�#�
 ه�- ا���Eر 

�  .آ] ا�%�] إ�. أه(2# ع0� �m9�0 ا�(�B ر*sً# ��2ا ا@�� ، #رآ
 �ه `8`
 أو@د �K�7# ��#ًء ?��`0. أن زو��ه 
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 أَدنى ذَلك: (تعاىل ـ فماذا عن العيلة والفقر من جراء تعدد الزوجات واألوالد ؟ وقوله 

  ) .3: النساء ) (تعولُواْ أَالَّ
قد قال الشافعى   : أن ال تكثر عيالكم ، فدل على أن قلة العيال أوىل ، قيل              : قال الشافعى    "-

رمحه اهللا ذلك وخالفه مجهور املفسرين من السلف واخللف وقالوا معىن اآلية ذلك أدىن أن ال                
ل عال الرجل يعول عوالً إذا مال وجار ومنه عـول الفـرائض ألن              جتوروا وال متيلوا فانه يقا    

 خفْتم وإِنْ: ( عال يعيل عيلة إذا احتاج قال تعاىل :  سهامها إذا زادت دخلها النقص ، ويقال 

  :  ، وقال الشاعر ) 28: التوبة ) (من فَضله إِن شاء اللّه يغنِيكُم فَسوف عيلَةً
  وما يدرى الغىن مىت يعيل*  مىت غناه  وما يدرى الفقري 

  .مىت حيتاج ويفتقر  أى
وأما كثرة العيال فليس من هذا وال من هذا ولكنه من أفعل يقال أعال الرجل يعيل إذا كثر                  

  .   عياله مثل ألنب وأمتر إذا صار ذا لنب ومتر هذا قول أهل اللغة 
ن مجيع أهل التفسري واللغـة وروي       قال الواحدى ىف بسيطه ومعىن تعولوا متيلوا وجتوروا ع        

 أَالَّ أَدنـى  ذَلك: (ىف قوله  �ذلك مرفوعاً ، روت عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ عن النىب   

وهذا قول ابن عباس واحلـسن      :  وروى أن ال متيلوا ، قال        )1(" أن ال جتوروا  : "قال  ) تعولُواْ
  . جاج وابن قتيبة وابن األنبارى وقتادة والربيع والسدى وأىب مالك وعكرمة والفراء والز

ويدل على تعني هذا املعىن من اآلية وان كان ما ذكره الشافعى رمحه اهللا لغة حكاه                : قلت  
: ومن الصحابة من يقول عال يعول إذا كثر عياله قال الكسائى            : الفراء عن الكسائى أنه قال      

  :   وهو لغة فصيحة مسعتها من العرب لكن يتعني األول لوجوه 
أنه املعروف ىف اللغة الذى ال يكاد يعرف سواه وال يعرف عال يعول إذا كثـر                : ـ أحدها   

  .   عياله إال ىف حكاية الكسائى وسائر أهل اللغة على خالفه 
                                                                                                                                                                                                 

�Fa إ�.� زو�2ـ# وأ4ـه ?�?ـ� أن ?2ـ�م ا�%�ـ] �0�ـ�ه ،   آ�ـm ؟ 1ـ�ل          : ـ `�    #ً���0. ا�Hو�
 ه#)F?�?ـ� ان  : و*. ا�9%#ح 
          D�1�� B9�? #�ه ا�Hو��
 ، و@ *. ���ـ
 أو@د- ورعـ#?�. ��7ـه    ?�Hوج ع(. ، وأ4# �� ُاej .* �9Dن �� �yjن ا�%�] ، أو *�

     �ا���?L وأ �ه ، *�F? m�Fن ه�ا �Hا/. ؟، هH�? .�� |j .* ��91��#� .0� ��j Bوج ���ى ، �1� �ـ�ح آ�ا��ـ. ، �1ـ
��ن أن زو�. Hوج �e �ى )�? #��1� *�(] ��ه آ�ا وآ�ا ! أه#04. ، �#ذا ?�1ل ا�0#س ع0�…..  


 ا�    ��#F��  ��] �� ��] أه(2# إ�. ��] زو�2# وأو@ده# وا��^# �#�Hواج �ـ�ة `#�4ـ
 ،              ـ و*. #24?
 ا�D 
�4
 آ#4] ا�Hو����)�
 .�#� 6 ��  .وا��

  .وا��9اب ا����Dف ) 134\6( أ ��ه ا�� �%#ن )1(
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  . ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح �أن هذا مروى عن النىب: ـ الثاىن 
لم هلما خمالف من املفسرين وقـد قـال         أنه مروى عن عائشة وابن عباس ومل يع       : ـ الثالث   

  .   تفسري الصحاىب عندنا ىف حكم املرفوع : احلاكم أبو عبد اهللا 
 أنه يكـاثر    �أن األدلة الىت ذكرناها على استحباب تزوج الولود وأخبار النىب           : ـ الرابع   

  .   بأمته األمم يوم القيامة يرد هذا التفسري 
 ىف نقلهم مما خيافون الظلم واجلور فيه إىل غريه فإنه قال ىف            أن سياق اآلية إمنا هو    : ـ اخلامس   

 وثُـالَثَ  مثْنى النساء من لَكُم طَاب فَانكحواْ ما ىف الْيتامى تقِْسطُواْ أَالَّ خفْتم وإِنْ: (أوهلا 

اعبراح ما طاب فدهلم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نك) 3: النساء ) (و
هلم من النساء البوالغ وأباح هلم منه مث دهلم على ما يتخلصون به من اجلور والظلم ىف عـدم                   

 أَالَّ أَدنـى  ذَلـك  أَيمانكُم ملَكَت ما أَو تعدلُواْ فَواحدةً أَالَّ خفْتم فَإِنْ: (التسوية بينهن فقال 

ه أن الواحدة وملك اليمني أدىن إىل عدم امليل واجلـور           مث أخرب سبحان  ) 3: النساء  ) (تعولُواْ
  .   وهذا صريح ىف املقصود 

ىف األربع فانكحوا واحدة أو ) تعدلُواْ فَواحدةً أَالَّ خفْتم فَإِنْ: (أنه ال يلتئم قوله : ـ السادس 
 مـن األول    تسروا ما شئتم مبلك اليمني فان ذلك أقرب إىل أن ال تكثر عيالكم بل هذا أجنىب               

  .   فتأمله 
أنه من املمتنع أن يقال هلم إن خفتم أن أال تعدلوا بني األربع فلكم أن تتـسروا                 : ـ السابع   

  .   مبائة سرية وأكثر فانه أدىن أن ال تكثر عيالكم 
 تعليل لكل واحد من احلكمني املتقدمني ومهـا ) تعولُواْ أَالَّ أَدنى ذَلك: (أن قوله : ـ  الثامن 

نقلهم من نكاح اليتامى إىل نكاح النساء البوالغ ومن نكاح األربع إىل نكاح الواحدة أو ملك                
  .   اليمني وال يليق تعليل ذلك بعلة العيال 

وإن خفـتم أن تفتقـروا أو   : ومل يقل ) تعدلُواْ أَالَّ خفْتم فَإِنْ: (أنه سبحانه قال : ـ التاسع 
  .  لعيال لكان األنسب أن يقول ذلك حتتاجوا ولو كان املراد قلة ا
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أنه سبحانه إذا ذكر حكماً منهياً عنه وعلل النهى بعلة أو أباح شيئاً وعلل عدمه               : ـ العاشر   
بعلة فال بد أن تكون العلة مصادفة لضد احلكم املعلل وقد علل سبحانه إباحة نكـاح غـري                  

ب إىل عدم اجلور ومعلوم أن كثرة       اليتامى واالقتصار على الواحدة أو ما ملك اليمني بأنه أقر         
   .)1(" العيال ال تضاد عدم احلكم املعلل فال حيسن التعليل به

  ـ هل صبغ املرأة لشعرها للتجمل أمام زوجها جائز ؟
  .ال حرج فيه ، بل هو مستحب ، على أن تتجنب السواد  : ـ اجلواب

ِء ، فَقَالَ رجلٌ من الْأَنصارِ يا رسـولَ         إِياكُم والدخولَ علَى النسا   : " ����ـ ما معىن قوله     
 اللَّه :توالْم وم؟ قَالَ الْح ومالْح تأَي؟)2(" أَفَر   

املراد ىف احلديث أقارب الزوج غري آبائه وأبنائه ، ألم : ـ قال اإلمام النووى رمحه اهللا تعاىل       
األخ وابـن األخ ،     : وإمنا املراد   : ت ، قال    حمارم للزوجة جيوز هلم اخللوة وال يوصفون باملو       

والعم ، وابن العم ، وابن األخت ، وغريهم ممن حيل هلا التزوج به لو مل تكـن متزوجـة ،                     
وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو األخ بامرأة أخيه فشبهه باملوت ، وهو أوىل بـاملنع مـن                 

   .)3(" األجنىب
والزوجة من الرضى بدخول أخ الزوج ىف غياب        واملراد أن املوت أفضل للزوج      : ـ قلت   
احذروا هذا األمر حذركم املوت ، أو أن هذا يؤدى إىل وقوع الفاحشة بني أخ       : الزوج ، أو    

إن املـوت   : الزوج والزوجة مما يؤدى بدوره إىل وقوع حد الزنا للمحصنة وهو املوت ، أو               
  .أفضل للحمو من الدخول على زوجة أخيه ىف غيابه 

أخ الزوج لو   : "ما هذا التعسف والتشكك ، وتقول بعض األمهات         : د يقول قائل    وهنا ق 
، فلما هذا التعنت والتشكك ، أنتم تفتحون الباب         " !! وجد زوجة أخيه عارية لسترها بثوبه     

  .ذا هلذا 

                                                           

 ا��دود )1(�� )115. (  
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )2(
  ) .243\9( *�+ ا�%#رى )3(
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هذا احلديث الشريف ليس من وضعنا وليس هو نتاج عقولنا وجتاربنا ،  إمنا هـو                : ـ نقول   
، الذى ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحى يوحى ، والـذى خلـق    �اهللا حديث رسول  

اخللق هو أعلم م وبنفوسهم وهو الذى حذرنا من دخول أقارب الزوج علـى الزوجـة ىف            
: ، فوجب على املؤمن أن يقول  �غياب الزوج ـ أأنتم أعلم أم اهللا ـ على لسان رسوله   

مسعنا وعصينا ، هـذا     : ود إخوان القردة واخلنازير     مسعنا وأطعنا ، ال أن نقول كما قالت اليه        
ووسائل اإلعالم املقروءة خترج علينا ىف كل يوم بقصص قتل األخ ألخيه بعد اكتشاف عالقة               
األخ بزوجة أخيه عالقة حمرمة ، وقصص عشق الصديق لزوجة صديقه والتأمر علـى قتلـه                

  .أصبحت تفوق احلصر 
ب الزوج أو أصدقائه ىف غياب الزوج ، وهو حـق           ـ فاحلذر احلذر أختاه من دخول أقار      

  .من حقوق الزوج على زوجته 
ـ فماذا إذا وقع اخلالق والشقاق بني الزوجني ، إىل من حيتكمون ، وقد جرت العادة 

والدعوة إىل فض ) املقربني(بقص بعض األزواج قصة خالفه مع زوجته إىل بعض أصدقائه 
  حنو هذا ؟تلك املشاحنات باحلديث إىل الزوجة و

قد بني تعاىل الطريق الذى جيب أن نسلكه عند عند وقوع اخلالق والشقاق بني              : ـ أقول   
إِن  أَهلها من وحكَما أَهله من حكَما فَابعثُواْ شقَاق بينِهِما خفْتم وإِنْ: (الزوجني فقال تعاىل 

  ) .34: النساء ) (خبِريا عليما كَانَ اللّه إِنَّ همابين اللّه يوفِّقِ إِصالَحا يرِيدا
ـ فعلى الزوج والزوجة إذا وقع اخلالف اللجوء إىل احلكمني ، حكماً من أهله وحكمـا                

لتحكى له الزوجة مدى معاناا مع  زوجها ، فريبـت           ) املقرب(من أهلها ، وليس الصديق      
على كتفيه تبكى من سوء معاملة زوجها ،        على كتف الزوجة ، وتضع هى رأسها        " الصديق"

فيشكو إليها إمهال زوجته له ، وكم كان يتمىن أن يتـزوج            ! مث يأخذ هو دوره ىف الشكوى       
امرأة ىف مثل مجاهلا وعقلها وووووو ، مث يقع ما هو معلوم للخاصة والعامة ، فاحلذر احلـذر                  

، فكما تزوجت    � وسنة رسوله    أختاه ، واحلذر احلذر أيها الزوج من نبذ كتاب اهللا تعاىل          
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فلتكن حياتك كلها مرجعها إىل كتاب اهللا تعـاىل          ،   �على كتاب اهللا وعلى سنة رسوله       
  . ، ىف احلب وعند وقوع الشقاق نعوذ باهللا تعاىل من النفاق والشقاق �وإىل سنة رسوله 

فكثرياً ما  : ا  ـ وهنا جيب أن ننبه إىل فصل النساء عن الرجال عند الزيارات العائلية وغريه             
جند الرجل يصطحب زوجته ىف زيارة إىل أحد أصدقائه للتعارف بني الزوجـات ، فـتجلس     

البعض مـن  " يتحسر"النساء مع الرجال وتدور العيون ، وينظر الرجل إىل زوجة صديقه وقد     
قلة مجال زوجته مثلما تتمتع به زوجة صديقه ، فيقع الكره والبغض والكره منه لزوجته ، أو                 

ظر هى إىل زوج صديقتها وتتحسر على كيفية معاملة هذا الزوج احلنون لزوجته وكيـف               تن
إىل غـري   . …يدللها ويتغزل جبماهلا وحسن معاملته لزوجته ، وكيف ال يقع هذا من زوجها            

  .هذا مما هو معلوم للقريب والبعيد 
لغرية بني النـساء     ، وإثارة ا   )1(ـ هذا إىل وقوع االختالط املنهى عنه بني الرجال والنساء           

حينما ترى هذه أن تلك ترتدى أمجل الثياب ، وتضع ىف أذا القرط ، وىف يديها من الذهب                  
ما يزن كذا ، وهذا زوجها األنيق احلنون اللبق املرح الذى ال يأمر وال يعلو صوته ، خفيـف                   

  .وهذه مالبسى . …زوجى.. …الظل املثقف ، وهذا 

                                                           
�#ء )1(F�ا� �
 �R#ب ?�DHه اn �8ط ا��:  D#ل أ��.  
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   حـق الـزوج علــى زوجتـه
  ما هو حق الزوج على زوجه ؟ـ ف

 الرجـالُ : (البد للمرأة أن تعلم عظيم فضل وحق زوجها عليها ، قال تعاىل : ـ اجلواب 

  )34: النساء ) (أَموالهِم من أَنفَقُواْ وبِما بعضٍ بعضهم علَى اللّه فَضلَ بِما النساء علَى قَوامونَ
لَو كُنت آمرا أَحدا أَنْ يسجد لأَحـد لَـأَمرت          : "ج على زوجه     ىف بيان حق الزو    �وقال  

دجسأَةَ أَنْ تر1(الْم(اجِهوزل  ")2(.   
والَّذي نفْس محمد بِيده لَا تؤدي الْمرأَةُ حق ربها حتى تؤدي حق زوجِها  : "�ـ وقال 

   .)3(" ها نفْسها وهي علَى قَتبٍ لَم تمنعهولَو سأَلَ
ىف بعض احلاجة    �أتيت رسول اهللا  : حدثتىن عمىت قالت    :  ـ وعن حصني بن حمصن قال       

 إال )4(ال آلوه : كيف أنت له ؟ قالت : نعم ، قال : أذات بعل ؟ قالت ! هذه  أى :فقال ىل 
   .)5("  فانه جنتك وناركفانظرى أين أنت منه: ما عجزت عنه ، قال 

أطيعى أباك  : هذه ابنىت أبت أن تزوج ، فقال        : "فقال   �ـ وجاء رجالً بابنته إىل النىب       
، أتدرين ما حق الزوج على زوجته ؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحاً وصديداً حلسته ما أدت                  

   .)6(" حقه
نت فرجهـا ،    املرأة  إذا صلت مخسها ، وصامت شـهرها ، وأحـص           : " �ـ وقال   

   .)7(" أبواب اجلنة شاءت أى وأطاعت زوجها ، فلتدخل من
روى البخارى عن بن عمر ـ رضى اهللا عنهما ـ عن   : ـ واملرأة راعية ىف بيت زوجها 

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته الْإِمام راعٍ ومـسئُولٌ عـن رعيتـه              : " قال   �النىب  

                                                           
ذهi ا�%�L إ�. أن ا���اد ه0# ه� ا���Rد ا��R#زى أو ا@4�0#ء و4��- ، وا���?f ع(. v#ه�- ، وا���اد ا�ـ��Rد                 :  0%�ه   )1(

 � T c^�� وف ، و��#ن ه�ا �ه���  .ا�
  .أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )2(
)3( +��,  : 
� ) 570\1(أ ��ه ا�� �#��  ) .381\4(وأ�

 i�1ر ا��0#م : وا��D .)ع ��\, Bوه� ر� ، Bأى ا���.  

 �# ?E(%ه )4(�%)  . أى @ ا�9D *. >#ع�ه و
  .أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )5(
)6( ���  : .0EDار�  ) .291\8(وا�%�12. ) 236\3(أ ��ه ا�
  ) .308\6(أ ��ه أ�� ���4 :  ��� )7(
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و                 ـنئُولَةٌ عـسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمو هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فلُ رجالر
هتيعر نئُولٌ عسمو هديالِ سي ماعٍ فر مادالْخا وهتيع1(" ر(.   

أَلَـا واستوصـوا    : "زوجة على زوجها    مبيناً حق الزوج على زوجته ، وحق ال        �وقال  
 عندكُم لَيس تملكُونَ منهن شيئًا غَير ذَلـك إِلَّـا أَنْ يـأْتني              )2(بِالنساِء خيرا فَإِنما هن عوانٌ    

       وهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجفَاه لْنفَإِنْ فَع ةنيبم ةشفَلَا       بِفَاح كُمنحٍ فَإِنْ أَطَعربم را غَيبرض ن
تبغوا علَيهِن سبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُم علَى نِسائكُم حقا ولنِسائكُم علَيكُم حقا فَأَما حقُّكُـم علَـى                 

أْذَنَّ في بيوتكُم لمن تكْرهونَ أَلَا وحقُّهـن         ولَا ي  )3(نِسائكُم فَلَا يوطئْن فُرشكُم من تكْرهونَ       
هِنامطَعو هِنتوسي كف هِنوا إِلَيِسنحأَنْ ت كُملَي4(" ع(.   

 ، فتهيئ له اجلو املناسـب       �ـ إن أول حقوق الزوج على زوجته أن تعينه على طاعة ربه             
  . عبادته خاصة للطاعة ، وال ترهقه بطلباا عامة ووقت

  .ـ أال يطأ فراش زوجها من يكره خبيانة وحنوها
  " .ولَا يأْذَنَّ في بيوتكُم لمن تكْرهونَ : " �ـ أال تأذن ىف بيته ملن يكره لقوله 

وهذا القيد خرج خمرج الغالب ،      " وهو شاهد إال بإذنه   : "وعند مسلم  ىف رواية أىب هريرة        
قتضى اإلباحة للمرأة بل يتأكد حينئذ عليها املنع لثبـوت األحاديـث            وإال فغيبة الزوج ال ت    

  . من غاب عنها زوجها  أى الواردة ىف النهى عن الدخول على املغيبات
وقال النووى ىف هذا احلديث إشارة إىل أنه ال يفتات على الزوج باإلذن ىف بيته إال بإذنـه                  

لمت رضا الزوج بذلك فال حرج عليهـا  وهو حممول على ما ال تعلم رضا الزوج به أما لو ع      
كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً هلم سواء كان حاضراً أم غائباً فـال يفتقـر             

  .إدخاهلم إىل إذن خاص لذلك وحاصله أنه ال بد من اعتبار إذنه تفصيالً أو إمجاالً 
 مقام التصريح بالرضـا  الصريح وهل يقوم ما يقترن به عالمة رضاه أى " إال بإذنه: "ـ قوله 

  .فيه نظر  
                                                           

  ) .1996\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
*ـ8 �ـ�9ف *ـ. jـ�yن      ) ا�ـHوج (، و�0ه ?d � ع�م �D#م ا�Hو�
 �eى ع�B إ@ ��� إذن ���ه#             أى أ���ات ع0�آ�    :  ع�ان   )2(

2# إ@ �� ��� إذ4ه #��.  
$0ه )3( 8* .  
  .أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )4(
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 أى سواء أكان األب أو األخ أو: ـ وعليه فال تدخل من يبغض أو ال يرضى دخوله البيت 

  .من أقارا إذا مل يرضى زوجها ذا 
ولتكن إجابة الزوجة على من يطرق باا من خلف الباب ، وال تفتحـه إال ملـن                 : ـ تنبيه   

 دخول بيتها ومملكتها ، ال أن تفتح لكل زاعق وناعق ممـن             تعرف أنه ال حرج ىف رؤيتها أو      
  .يطرق باا 

  : ـ ومن حقوق الزوج أيضاً 
 علَيهِن الَّذي مثْلُ ولَهن: ( وهو واجب على الزوجة لقوله تعاىل : ـ خدمة املرأة زوجها 

مـا  :وقد سأله   أحدهم       �ال  ، وق ) 228: البقرة  ) (بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن درجةٌ   
أَنْ تطْعمها إِذَا طَعمت وتكْسوها إِذَا اكْتسيت أَوِ اكْتسبت ،          : حق زوجة أَحدنا علَيه ؟ قَالَ       

تيي الْبإِلَّا ف رجهلَا تو حقَبلَا تو هجرِبِ الْوضلَا ت1(" و(.   
جال على النساء كما للنساء على الرجال حق ، فكما أن علـى الـزوج              فبني تعاىل أن للر   

العمل والكد وإطعام الزوجة واألوالد وهو فرض عليه الزم ، على الزوجة   حقوق ، منـها                  
خدمة الرجل ىف بيته وهو واجب كما تقدم ، وليس هو على االستحباب كما يقول البعض ،                 

  .ستحباب وليس على الوجوب كخدمتها زوجها كما أن خدمة املرأة أهل الزوج هو على اال
بني على بـن     �حكم النىب   " : الواضحة"قال ابن حبيب ىف     : "ويقول اإلمام ابن القيم     

 وبني زوجته فاطمة ـ رضى اهللا عنها ـ حني اشتكيا إليه اخلدمة فحكم على   �أىب طالب 
:  ، مث قال ابن حبيـب        فاطمة باخلدمة الباطنة خدمة البيت وحكم على على باخلدمة الظاهرة         

  .واخلدمة الباطنة العجني والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء املاء وعمل البيت كله 
شكَت ما تلْقَى في يدها من الرحى : "وىف الصحيحني أن فاطمة ـ رضى اهللا عنها ـ أا   

   بِيالن تفَذَكَ     �فَأَت هجِدت ا فَلَممادخ أَلُهسـا           تاَءنقَالَ فَج هترباَء أَخا جةَ ، فَلَمشائعل كذَل تر
وقَد أَخذْنا مضاجِعنا فَذَهبت أَقُوم فَقَالَ مكَانك فَجلَس بيننا حتى وجدت برد قَدميـه علَـى            

ر لَكُما من خادمٍ إِذَا أَويتما إِلَـى فراشـكُما أَو           أَلَا أَدلُّكُما علَى ما هو خي     : صدرِي ، فَقَالَ    

                                                           
  .أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )1(
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              ـريذَا خفَه نيثَلَاثا ثَلَاثًا ودماحو نيثَلَاثا ثَلَاثًا وحبسو نيثَلَاثا ثَلَاثًا ورا فَكَبكُماجِعضا ممذْتأَخ
   .   )1(" لَكُما من خادمٍ 

 ذلك فأوجب طائفة من السلف واخللف خدمتها له ىف مصاحل البيـت             فاختلف الفقهاء ىف  
  .وقال أبو ثور عليها أن ختدم زوجها ىف كل شئ 

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها ىف شئ وممن ذهب إىل ذلك مالك والـشافعى وأبـو                
فع حنيفة وأهل الظاهر قالوا ألن عقد النكاح إمنا اقتضى اإلستمتاع ال اإلستخدام وبذل املنـا              

  .   قالوا واألحاديث املذكورة إمنا تدل على التطوع ومكارم األخالق فأين الوجوب منها 
واحتج من أوجب اخلدمة بأن هذا هو املعروف عند من خاطبهم اهللا سبحانه بكالمه وأما               
ترفيه املرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه خبدمة البيت فمـن              

، وقـال  ) 228: البقـرة  ) (مثْلُ الذى علَيهِن بِالْمعروف ولَهن: (عاىل يقول املنكر واهللا ت
وإذا مل ختدمه املرأة بل يكون هـو  ) 34: النساء ) (علَى النساء قَوامونَ الرجالُ: (تعاىل 

  .اخلادم هلا فهى القوامة عليه 
 يقضى وطره من صاحبه فإمنا أوجب اهللا وأيضا فإن املهر ىف مقابلة البضع وكل من الزوجني

سبحانه نفقتها وكسوا ومسكنها ىف مقابلة استمتاعه ا وخدمتها وما جـرت بـه عـادة                
  .    األزواج 

وأيضاً فإن العقود املطلقة إمنا ترتل على العرف والعرف خدمة املرأة وقيامها مبصاحل البيـت        
عاً وإحساناً يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما الداخلة وقوهلم إن خدمة فاطمة وأمساء كانت ترب       

 ال حيأىب ىف احلكـم      �تلقى من اخلدمة فلم يقل لعلى ال خدمة عليها وإمنا هى عليك وهو              
أحداً وملا رأى أمساء والعلف على رأسها والزبري معه مل يقل له ال خدمة عليها وأن هذا ظلـم               

ستخدام أزواجهم مع علمه بأن منـهن       هلا بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على ا         
  .   الكارهة والراضية هذا أمر ال ريب فيه 

وال يصح التفريق بني شريفة ودنيئة وفقرية وغنية فهذه أشرف نساء العاملني كانت ختـدم               
 ىف احلديث الـصحيح     � تشكو إليه اخلدمة فلم يشكها وقد مسى النىب        �زوجها وجاءته   

                                                           
  . ���Q ع(�ه )1(
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والعاىن األسري ومرتبة   " استوصوا بِالنساِء خيرا فَإِنما هن عوانٌ عندكُم      أَلَا و : "املرأة عانية فقال    
األسري خدمة من هو حتت يده وال ريب أن النكاح نوع من الرق كما قال بعـض الـسلف                   
النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كرميته وال خيفى على املنصف الراجح من املـذهبني                

   .)1( الدليلني  واألقوى من
 وقوله )2(" وأال خترج من بيتها إال بإذنه : "�لقوله : ـ أال خترج من بيت زوجها إال بإذنه         

�" :        كُمدنانٌ عوع نا هما فَإِنرياِء خسوا بِالنصوتاسوالعاىن هو األسري ، وال خيرج       )3(" أَلَا و 
واء أكان مدخول ا أم الزالت تعيش ىف بيت أهلها          األسري من حتت يد سيده إال بإذنه ، وس        

  .ومل يدخل ا بعد 
  : ـ أال تضع املرأة ثياا ىف غري بيتها 

ما منِ امرأَة تضع ثيابها في غَيـرِ        : " �ولتحذر املرأة من وضع ثياا ىف غري بيتها لقوله          
نيب رتالس كَتتا إِلَّا هجِهوز تيابهبر نيبا و4(" ه(.   

  :ـ أال تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه 
لَا يحلُّ للْمرأَة أَنْ تصوم وزوجها شاهد إِلَّا         : "�روى البخارى عن أىب هريرة عن النىب        

 فَقَةن نم فَقَتا أَنمو إِلَّا بِإِذْنِه هتيي بأْذَنَ فلَا تو بِإِذْنِههطْرش هى إِلَيدؤي هفَإِن رِهرِ أَمغَي ن5(" ع(.   
يعىن ىف غري صيام أيام رمضان وكذا ىف غري رمضان مـن            : إال بأذنه   : قوله  : ـ قال احلافظ    

الواجب إذا تضيق الوقت ، قال النووى ىف شرح املهذب وقال بعض أصحابنا يكره والصحيح    
صح وأمثت الختالف اجلهة وأمر قبوله إىل اهللا قاله العمراىن ،           األول قال فلو صامت بغري إذنه       

قال النووى ومقتضى املذهب عدم الثواب ويؤكد التحرمي ثبوت اخلرب بلفظ النـهى ووروده              
بلفظ اخلرب ال مينع ذلك بل هو أبلغ ألنه يدل على تأكد األمر فيه فيكون تأكده حبمله علـى                   

  .التحرمي 

                                                           
  .���9ف ) 95\5( زاد ا���#د )1(
  .أ ��ه ��(�  )2(
1�م )3( .  
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وسبب هذا التحرمي أن للزوج حق االستمتاع ا ىف كـل            : "شرح مسلم "قال النووى ىف    
وقت وحقه واجب على الفور فال يفوته بالتطوع وال واجب على الترأخى وإمنا مل جيز هلـا                 
الصوم بغري إذنه ، وإذا أراد االستمتاع ا جاز ويفسد صومها ألن العادة أن املسلم يهـاب                 

 له خالف ذلك أن مل يثبت دليل كراهته ، نعـم  انتهاك الصوم باإلفساد ، وال شك أن األوىل   
لو كان مسافراً فمفهوم احلديث ىف تقييده بالشاهد يقتضى جواز التطوع هلا إذا كان زوجها               
مسافراً فلو صامت وقدم ىف أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غري كراهة وىف معىن الغيبة 

  .أن يكون مريضاً حبيث ال يستطيع اجلماع 
هو من حسن املعاشرة وهلا أن تفعل من غري : املهلب النهى املذكور على الترتيه فقال ومحل 

الفرائض بغري إذنه ما ال يضره وال مينعه من واجباته وليس له أن يبطل شيئا من طاعـة اهللا إذا                    
  .دخلت فيه بغري إذنه ، انتهى 

طوع باخلري ألن حقه    وهو خالف الظاهر وىف احلديث أن حق الزوج آكد على املرأة من الت            
   .)1(" واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع

  :ـ كما أن من حق الزوج على زوجه أال تنفق من بيته شيئاً إال بإذنه 
لَا تنفق امرأَةٌ شيئًا من بيت زوجِها إِلَّا بِإِذْن زوجِها قيلَ يا رسولَ اللَّـه ولَـا                 : " �قال  

   .)2(" الطَّعام قَالَ ذَاك أَفْضلُ أَموالنا
أمجع العلماء على أن املرأة ال جيوز هلا أن خترج شيئاً من بيت زوجها              : قال اإلمام البغوى    

  .إال بإذنه فإن فعلت فهى مأزورة غري مأجورة 
ةُ مـن بيـت     إِذَا تصدقَت الْمرأَ  : " �فقال  :  ـ وإذا وافق الزوج كان هلا وله األجر         

                 نم مهنم داحكُلُّ و قُصنلَا يو كثْلُ ذَلم ازِنلْخلو كثْلُ ذَلجِ مولزلو رأَج ا بِها كَانَ لَهجِهوز
          فَقَتا أَنا بِملَهو با كَسبِم ئًا لَهيش بِهاحرِ صوهذا بعلم املرأة من أمر زوجها مـن         )1(" أَج ،  

حب اإلنفاق  والتصدق ، هو باإلذن العام منه ىف اإلنفاق ، أو أن يكون هلا مال خاص ا من            
  .إرث وحنوه ، أو أن يكون هلا مال خاص من زوجها خاص ا 

                                                           
  ) .295\9( ا�34 *�+ ا�%#رى )1(
  .أ ��ه ا�����ى :  ��� )2(
  .أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )1(
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وهذه عادة جترى على ألسنة الكثري من نساء املـسلمني ، فتجـد    : ـ أال تطلب الطالق     
مـن  ! لبه هلا يفاجأ الزوج بزوجه تطلب الطالق        إحداهن إذا طلبت من زوجها أمراً ما ومل ي        

جلست تندب  ! غري ما بأس وال عنت منه وال شدة ، مث إذا لىب الزوج طلب زوجته فطلقها                 
أَيما امرأَة سأَلَت زوجها طَلَاقًا من غَيرِ بأْسٍ فَحرام علَيهـا           : " �حظها وسوء حاهلا ، قال      

ةنةُ الْجحائ2( "ر(.   
األسوة احلـسنة ، فعـن       �وهلا ىف أزواج رسو ل اهللا      :  ـ أن تصرب على فقر الزوج     

إِنْ كُنا لَننظُر إِلَى الْهِلَالِ ثُم الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهلَّة : "عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ أا قالت لعروة   
 نار فَقُلْت يا خالَةُ ما كَانَ يعيشكُم قَالَـت          �ه  في شهرينِ وما أُوقدت في أَبيات رسولِ اللَّ       

          ولِ اللَّهسركَانَ ل قَد هاُء إِلَّا أَنالْمو رمالت اندوالْأَس�      حائنم ملَه تارِ كَانصالْأَن نانٌ م3( جِري( 
 ولَ اللَّهسونَ رحنموا يكَانانِهِ�وأَلْب نا مينقسفَي 4(" م(.   

فَما أَعلَم النبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم رأَى رغيفًا مرقَّقًا حتى لَحق        : " قال   �ـ وعن أنس  
   .)5(" بِاللَّه ولَا رأَى شاةً سميطًا بِعينِه قَطُّ 

اما قَطُّ إِن اشتهاه أَكَلَـه وإِنْ كَرِهـه          طَع �ما عاب النبِي    : " قال   �ـ وعن أىب هريرة     
كَهر6(" ت(.   

 ، فال تسفه له رأياً ، وال تنتقص له عمالً ، قال رسول              ـ أال تؤذى زوجها لفظاً أو عمالً      
ال تؤذيـه ،    : ال تؤذى امرأة زوجها ىف الدنيا  إال قالت زوجته من احلور العـني                :" �اهللا  

   .)1("و عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليناقاتلك اهللا ، فإمنا ه
  :ـ أال جر فراشه 

إِذَا دعا الرجلُ امرأَته إِلَى فراشـه       : " قال   � عن النىب    �روى البخارى عن أىب هريرة      
 بِحصى تتكَةُ حلَائا الْمهتنا لَعهلَيانَ عبغَض اتفَب ت2(" فَأَب(.   

                                                           
  .أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )2(
�c 4#/+ ، وه. ا�a#ة )3(� .  
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )4(
   . أ ��ه ا�%$#رى)5(
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )6(
  .أخرجه أمحد والترمذى :  صحيح )1(
  .و��(� ) 1993\5( أ ��ه ا�%$#رى )2(
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الظاهر أن الفراش كناية    : قال بن أىب مجرة     " :  دعا الرجلُ امرأَته إِلَى فراشه     إِذَا: "ـ قوله   
ملن يطأ ىف الفراش والكناية عن األشياء الىت  أى  )3(" الْولَد للْفراشِ: "عن اجلماع ويقويه قوله 

ا إذا وقع منـها   يستحى منها كثرية ىف القرآن والسنة ، قال وظاهر احلديث اختصاص اللعن مب            
وكأن السر تأكد ذلك الشأن ىف الليل وقوة الباعث عليه وال           " حتى تصبِح : "ذلك ليالً لقوله    

يلزم من ذلك أنه جيوز هلا االمتناع ىف النهار وإمنا خص الليل بالذكر ألنه املظنة لذلك ، ا هـ                   
.  

والَّذي نفِْسي بِيده    : "ـ وقد وقع ىف رواية يزيد بن كيسان عن أىب حازم عند مسلم بلفظ             
ما من رجلٍ يدعو امرأَته إِلَى فراشها فَتأْبى علَيه إِلَّا كَانَ الَّذي في السماِء ساخطًا علَيها حتى                 

   .)5( فهذه اإلطالقات تتناول الليل والنهار )4(" يرضى عنها
حمد بِيده لَا تؤدي الْمرأَةُ حق ربها حتى تؤدي حق زوجِهـا            والَّذي نفْس م  : " �وقال  

هعنمت بٍ لَملَى قَتع يها وهفْسا نأَلَهس لَو6(" و(.   
:  قـال  � فعن أنس)1( ـ وتأمل فعل أم طلحة ـ رضى اهللا عنها ـ وقد مات ولدها   

لْحةَ من أُم سلَيمٍ فَقَالَت لأَهلها لَا تحدثُوا أَبا طَلْحةَ بِابنِه حتى أَكُـونَ أَنـا                مات ابن لأَبِي طَ   "
 ثُم تصنعت لَه أَحسن مـا كَـانَ         )2(أُحدثُه قَالَ فَجاَء فَقَربت إِلَيه عشاًء فَأَكَلَ وشرِب ، فَقَالَ         

ذَلك فَوقَع بِها فَلَما رأَت أَنه قَد شبِع وأَصاب منها قَالَت يا أَبا طَلْحةَ أَرأَيت لَو أَنَّ                 تصنع قَبلَ   
              ِسبِ ابتفَاح قَالَ لَا قَالَت موهعنمأَنْ ي مأَلَه مهتارِيوا عفَطَلَب تيلَ بأَه مهتارِيوا عارا أَعمقَو كن
                ولَ اللَّـهسى رى أَتتح طَلَقنِي فَاننِي بِابتربأَخ ثُم تلَطَّخى تتنِي حكْترقَالَ تو بضقَالَ فَغ� 

       ولُ اللَّهسا كَانَ فَقَالَ ربِم هربقَالَ           �فَأَخ لَتما قَالَ فَحكُملَتي غَابِرِ لَيا فلَكُم اللَّه كارفَكَانَ  ب
   ولُ اللَّهسر�         ولُ اللَّهسكَانَ رو هعم يهفَرٍ وي سـا         � فقُهطْرفَرٍ لَا يس نةَ ميندى الْمإِذَا أَت 

 ولُ اللَّهسر طَلَقانةَ وو طَلْحا أَبهلَيع بِستفَاح اضخا الْمهبرفَض ةيندالْم نا مونوقًا فَدقَالَ �طُر 
يقُولُ أَبو طَلْحةَ إِنك لَتعلَم يا رب إِنه يعجِبنِي أَنْ أَخرج مع رسولك إِذَا خرج وأَدخلَ معه إِذَا                  

                                                           
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )3(
  . أ ��ه ��(� )4(
  ) .194\9( ا�34 *�+ ا�%#رى )5(
  .أ ��ه ا�%Hار و���- :  ,��+ )6(
*�اjه و���ه D�#ه# ، و���ل ��#ة ا�Hوج إ�. ع�اب دا/� ��ـ.  و��s� K%ً# �� أ�B �(%#ب أو >�#م *��R2    !  �#ت و��ه#    )1(

  .ُ?c)1 و?��د إ��ه ع1(ه *�(%. 
   .�أK4 :  أى )2(
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        تي كُنالَّذ ا أَجِدةَ ما طَلْحا أَبمٍ يلَيس قُولُ أُمى قَالَ ترا تبِم تسبتاح قَدلَ وخد  ـقطَلان أَجِد 
                دأَح هعضرلَا ي سا أَني يي أُمل ا فَقَالَتغُلَام تلَدا فَومقَد نيح اضخا الْمهبرضا قَالَ وطَلَقْنفَان

       ولِ اللَّهسلَى رع بِه ودغى تتح�       سإِلَى ر بِه طَلَقْتفَان هلْتمتاح حبا أَصفَلَم    قَـالَ   �ولِ اللَّه 
                جِئْتقَالَ و ميسالْم عضفَو معن قُلْت تلَدمٍ ولَيس لَّ أُمآنِي قَالَ لَعا رفَلَم ميسم هعمو هفْتادفَص

        ولُ اللَّهسا رعدو رِهجي حف هتعضفَو فَلَاكَ     �بِه ةيندالْم ةوجع نم ةوجـى       بِعتح يـهي فا فه
              ولُ اللَّهسا قَالَ فَقَالَ رظُهلَمتي بِيلَ الصعفَج بِيي الصي فا فقَذَفَه ثُم توا إِلَـى    : �ذَابظُران

اللَّه دبع اهمسو ههجو حسقَالَ فَم رمارِ التصالْأَن ب3(" ح(.   

                                                           
  . أ ��ه ��(� و���- )3(
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  حــق الزوجـــة
   فما هى حقوق الزوجة ؟ـ إذن

 وأَهليكُم نارا وقُودها أَنفُسكُم قُوا آمنوا الَّذين أَيها يا: (قال تعاىل  : ـ اجلواب

اسةُ النارجالْحا وهلَيكَةٌ علَائلَاظٌ مـا   غلُـونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اددش 

: طـه  ) (علَيهـا  بِالصلَاة واصطَبِر أَهلَك وأْمر: (، وقال تعاىل ) 6: التحرمي () يؤمرونَ
132. (  

 ، وبيان حق را عليها ،       )1(إن أول وأوىل حقوق الزوجة بالوفاء هى تعليمها فرائض را           
" لصالةا"فإن هى عرفت حق اهللا تعاىل عرفت حق زوجها عليها ، وأول احلقوق بالوفاء لرا                

، وهذا يعىن بدوره أنه البد أن يكون الزوج مصلياً ، وأن يأمر أهله بالصالة ، وهو مع أمره                   
هلم بالصالة دعوة إىل الصرب عليهن واالصطبار ، فال يدعو بغلظة أو شدة ، بل حيبب إليهـا                  

 األعلى ـ وأنه  الصالة ، ويعلَّمها ويعلمها أنه كما حيبها يريد أن حيبها اهللا تعاىل ـ وهللا املثل 
كما يريدها زوجة له ىف الدنيا يريدها زوجة له ىف جنة اهللا تعاىل ىف اآلخرة ، فال حيبها دنيـا                    

  ! .ويهملها وجيحفها حقها   آخرة 
 في رحم اللَّه رجلًا قَام من اللَّيلِ فَصلَّى ثُم أَيقَظَ امرأَته فَصلَّت فَإِنْ أَبت نضح: " �يقول  

وجهِها الْماَء ورحم اللَّه امرأَةً قَامت من اللَّيلِ فَصلَّت ثُم أَيقَظَت زوجها فَصلَّى فَـإِنْ أَبـى                 
   .)2(" نضحت في وجهِه الْماَء

  
  ـ هل هذا يعىن أن الزوجة الىت ال تصلى يفرق بينها وبني زوجها ؟

أهل العلم إىل تكفري تارك الصالة كفراً أكرب أى خيرج  من امللة             ذهب كثري من    : ـ اجلواب   
إذا كان متزوجاً ـ وال يصلى ـ يفرق بينه وبني زوجته ،   : ، وعليه رتبوا األحكام ، فقالوا 

تـارك  : فال حيق للمرأة املسلمة املصلية أن تعاشر الكافر تارك الصالة ـ والعكس ـ وقالوا   
  غسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن ىف مقابر املسلمني ، وال الصالة ـ إذا مات ـ ال ي
                                                           

)1( Q?�< أة أ�� د?20# ع����(�� ا� B/#و� .�#� 6 �����ت وا�� �Dو "[��#Fا/ط ا��j. "  
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والية لتارك الصالة على ابنته املصلية عند الزواج ، إىل غري ذلك من أحكام تارك الـصالة ،                  
فاألمر جد عظيم ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون ، واألوىل بالفتاة إذا تقدم إليها اخلاطـب أن                  

  .ته وعن صلته بربه كما تقدم بيانه تسأله أول ما تسأله عن صال
  ـ وماذا أيضاً من حق الزوجة على زوجها ؟

 درجةٌ علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ الذى علَيهِن مثْلُ ولَهن: (قال تعاىل   : ـ اجلواب

اللّهو زِيزع كُيم228: البقرة ) (ح. (  
وقـد سـأله     �ل حق كما للرجال على النساء ، قال       فبني تعاىل أن للنساء على الرجا     

أَنْ تطْعمها إِذَا طَعمت وتكْسوها     : ما حق زوجة أَحدنا علَيه ؟ قَالَ        : يا رسول اهللا    : أحدهم  
 ، فيطعمها   )1(" ا في الْبيت  إِذَا اكْتسيت أَوِ اكْتسبت ، ولَا تضرِبِ الْوجه ولَا تقَبح ولَا تهجر إِلَّ            

مما يطعم ـ وترضى هى مبا قسمه اهللا تعاىل هلما من رزق ـ ويكـسوها إذا اكتـسى ، وال     
  .يضرب الوجه وال يقبح فعلها أو قوهلا ، فيسفه رأيها وعملها ، وال يهجر إال ىف البيت 

 من نورٍ عن يمنيِ الرحمنِ عز وجـلَّ         إِنَّ الْمقِْسطني عند اللَّه علَى منابِر      : "�ـ وقال   
 ، فالعدل مطلوب أخـى      )2(" وكلْتا يديه يمني الَّذين يعدلُونَ في حكْمهِم وأَهليهِم وما ولُوا         

  .املسلم ، وكما حتب أن تعاملك زوجتك عاملها ، فال تطلب حقك وتأىب أن تعطيها حقها 
يا عبداللَّـه   : " �قال رسول اهللا  : ى عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال          وروى البخار 

                  قُمو رأَفْطو ملْ صفْعقَالَ فَلَا ت ولَ اللَّهسا رلَى يب لَ قُلْتاللَّي قُومتو ارهالن ومصت كأَن ربأُخ أَلَم
ا وقح كلَيع كدسجفَإِنَّ ل مناوقح كلَيع جِكوزإِنَّ لا وقح كلَيع نِكيع1(" إِنَّ ل(.   

ال ينبغى له أن جيهد بنفسه ىف العبادة حىت يضعف عـن القيـام             : ـ قال احلافظ ىف الفتح      
حبقها من مجاع واكتساب واختلف العلماء فيمن كف عن مجاع زوجته فقال مالك أن كان               

رق بينهما وحنوه عن أمحد واملشهور عند الشافعية أنه ال جيب عليـه  بغري ضرورة ألزم به أو يف    
  .وقيل جيب مرة وعن بعض السلف ىف كل أربع ليلة وعن بعضهم ىف كل طهر مرة 
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  . و��(� ) 1995\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
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 اللّـه  فَـضلَ  بِما النساء علَى قَوامونَ الرجالُ: (لقوله تعاىل  : ـ أال يهجر إال ىف البيت

 اللّه حفظَ بِما لِّلْغيبِ حافظَات فَالصالحات قَانِتات أَموالهِم من أَنفَقُواْ وبِما بعضٍ بعضهم علَى

 تبغواْ فَالَ أَطَعنكُم فَإِنْ ىف الْمضاجِعِ واضرِبوهن واهجروهن فَعظُوهن تخافُونَ نشوزهن والالَّتي

هِنلَيبِ عيالً إِنَّس ا كَانَ اللّهيلا عوقوله ) 34: النساء ) (كَبِري�" : تيي الْبإِلَّا ف رجهلَا تو "
 ، ال كما يفعل البعض بأن يهجر الفراش والبيت فترى البعض خيرج للسهر والسمر مـع                 )2(

ىل بيته عـاد    األصدقاء تاركاً خلفه زوجته كما مهمالً ، فيخرج ليمرح ويفرح حىت إذا عاد إ             
  !!!! .بالوجه العابس ، ومنهم من يهجر البيت إىل بيت أهله 

فالسنة أن الرجل إذا أراد اهلجر هجر فراشه أو غرفته إىل غرفة أخرى أو مكـان آخـر ىف    
  .البيت ، ال اهلجر بالكلية 

  :وهو على االستحباب : ـ مساعدة الرجل زوجته ىف شئون البيت 
 إذا دخل البيت كأحدكم �كان رسول اهللا : "ـ قالت عن عائشة ـ رضى اهللا عنها   

كَانَ يكُونُ في مهنة أَهله تعنِي خدمةَ أَهله        : " ، وىف رواية     )1(" خييط ثوبه و يعمل كأحدكم    
    لَاةإِلَى الص جرلَاةُ خالص ترضوىف رواية )2(" فَإِذَا ح " : فـصخي كُمدأَح عنصا يكَم  لَـهعن 

هبثَو قِّعري3(" و(وىف رواية ،":هفْسن مدخيو هاتش لُبحيو هبي ثَوفْلرِ يشالْب نا مرشكَانَ ب ")4(.   
فال حرج على الزوج أن يساعد أهله ىف بعض شؤون البيت ، فيعد لنفسه الطعام أو 

املرض أم ال ـ فإن هذا العمل منه يدخل الشراب ـ سواء كانت الزوجة تشعر بالتعب أو 
على نفسها السرور وتشعر حبب زوجها هلا واهتمامه ا واحلرص على راحتها وسعادا ، وال 

بل يزيد من حمبة زوجته هلا ، وسريى منها جزاء هذا " رجولة الرجل"ينتقص هذا الفعل من 
 املرهف اجلميل ، فقط عليك من احلنان والعطف واحلساس" بئر"أضعاف وأضعاف  ، فاملرأة 

  .أن تغترف الغرفة األول منه وسينبع هذا البئر ويروي لك حياتك بكل عاطفة جياشة تتمناها 

                                                           
  .أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )2(
  ) . ـ *�+461\10( أ ��ه ا�%$#رى )1(
)2( Q�#ا�� .  
)3( ��  . أ ��ه أ�
)4( ��  . أ ��ه أ�
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النساء ) (النساء علَى قَوامونَ الرجالُ: (وملا قال تعاىل  :  ـ صرب الرجل وحلمه على زوجته
 وتؤدة وغري ذلك ، فعلى الرجـل أن         دخل ىف قوامة الرجل أنه األكثر صرباً واحتماالً       ) 34: 

 �يكون أكثر صرباً واحتماالً من املرأة ، وتأمل كيف كان كانـت بعـض أزواج الـنىب                 
يهجرنه إىل الليل ، وحتدث أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ وعن أبيها وكان بينـهما    

أتكلم ؟ فقالت تكلمي أو :  � ـ وكان قد دعاه  ليحكم بينهما ـ فقال النىب  �أبو بكر 
أو يقول غري احلق     : فلطمها أبو بكر حىت أدمى فاها وقال        ! تكلم أنت ، وال تقل إال حقاً        : 

إنا مل  :  �فقال النىب ! وقعدت خلف ظهره     �فاستجارت برسول اهللا  ! يا عدوة نفسها    
   .)1(" ندعك هلذا ، ومل نرِد منك هذا

وهى !  من  أبيها     �د إال أن تستجري بالنىب    ـ فتأمل حال أم املؤمنني وهى تشتكى مث ال جت         
  . �إال لعلمها برأفته وحبه وحنانه وشفقته  �ما استجارت به

   .�فتبسم رسول اهللا !! أنت الذى تزعم أنك نىب ؟ : �وهى الىت تقول يوماً للنىب - 
فليصرب وليحتمل  !! بدين اهللا   " ملتزم"أنت الذى تزعم أنك     : ـ كمن تقول لزوجها يوماً      

    .القدوة واألسوة احلسنة  �ه ىف رسول اهللا ول
وهذا يعىن أن حيذر أمر الطالق أن يقع منه ، أو يذكره عند كل : ـ أال يلوح هلا بالطالق 

صغرية وكبرية تقع بني الزوجني ، فالتلويح بالطالق يشعر املرأة أا مل تعد متلك هذا البيت ،                 
عان ما يذهب عند أول مشاحنة بينها وبـني         وأنه ال حق هلا فيه ، وهى جمرد ضيف تقيل سر          

  .زوجها ، وكم زلزل  التلويح بالطالق بيوتاً ، وآتى عليها  وقوعه 
  : ـ أال يطيل فترة غيابه عنها 

أما املدة الىت للرجل الغياب فيها عن زوجته فنسوق هذه القصة الىت رواها اإلمام مالك ىف                
ملدينة ، مر على بيت من بيوتـات املـسلمني    حيرس ا  �بينما عمر بن اخلطاب   : "املوطأ قال   

  :فسمع امرأة من داخل البيت تنشد 
  تطاول هذا الليل وازور جانبه        وارقىن أن ال ضجيـع أالعبــه

                                                           
  .  أ ��ه ا�%$#رى )1(
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  بدا فمراً ىف ظلمة الليل حاجبه      أالعبـه طـوراً وطـوراً كأمنـا
  هلطيف احلشا ال حيتويه أقاربـ      يســر بـه من كان يلهو بقربه  

  حلرك مــن هـذا السرير جوانبه      فواهللا لوال اهللا الشئ غيــره  
  بأنفسنا ال يفتـر الدهـر كاتبـــه      ولكنىن اخشـى رقيباً موكالً
  وإكرام بعلــى أن تنــال مواتبـه     خمافة ربــى واحلياء يصدىن

وجها حىت  إن زوجها غائب ىف سيبل اهللا تعاىل ، فبعث إىل ز          :  عنها قيل له     �فسأل عمر   
سبحان : كم تصرب املرأة على زوجها ؟ قال        : أعاده إليها ، مث دخل على ابنته حفصة فسأهلا          

مخسة أشهر ، ستة أشهر ، فوقف عمر وقال ال          : فقالت  ! اهللا ، مثلك يسأل مثلى عن هذا ؟       
  .   يغيب رجل عن أهله أكثر من ستة أشهر 

  ـ فماذا عن وصايا الزوجني ؟ 
  :وصية األب ابنته عند الزواج :  الزوجني كثرية فمنها أوالً وصايا: ـ اجلواب 

إياك والغرية فإا مفتاح الطالق ، وإياك :  وصى عبد اهللا بن جعفر بن أىب طالب ابنته فقال 
، وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة ، و " أى الكراهية"وكثرة العتاب فإنه يورث البغضاء 

  .أطيب الطيب املاء 
خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنـت          : وصية أم ابنتها عند الزواج      : ـ ثانياً   

عوف بن مسلم الشيباىن ، وملا حان زفافها إليه خلت  ا أمها أمامة بنت احلارث فأوصـتها                  
وصية تبني فيها أسس احلياة الزوجية السعيدة ، وما جيب عليها لزوجها مما يصلح أن يكـون                 

  :ت دستوراً جلميع النساء فقال
إنك فارقت اجلو الذى منه خرجت ، وخلَّفت العش الذى فيه درجت ، إىل وكرٍ : أى بنية 

مل تعرفيه وقرينٍ مل تألفيه ، فأصبح مبلكه عليك رقيباً ، فكوين له أمةً يكن لك عبداً وشيكاً ،                   
  :واحفظى له خصاالً عشراً تكن لك ذخراً 

  .سن السمع له والطاعة فاخلضوع له بالقناعة وح: أما األوىل والثانية 
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فالتفقد ملواضع عينيه وأنفه ، فال تقع عينه منك على قبيح ، وال يشم              : وأما الثالثة والرابعة    
  .منك إال أطيب ريح 

فالتفقد لوقت منامه وطعامه ، فإن تواتر اجلوع ملهبة ، وتنغيص           : وأما اخلامسة والسادسة    
  .النوم مغضبة 

  .تراس مباله واإلرعاء على حشمه وعياله فاالح: وأما السابعة والثامنة 
فال تعصني له أمراً ، وال تفشني له سراً ، فإنه إن أفشيت سـره أو      : وأما التاسعة والعاشرة    

خالفت أمره أوغرت صدره ومل تأمىن غدره ، مث إياك والفرح بني يديه إن كـان مغتمـاً ،                   
  .والكآبة بني يديه إن كان فرحاً 

إذا رأيتىن غـضبت    : قال أبو الدرداء المرأته ناصحاً هلا       :  لزوجته   وصية الزوج : ـ ثالثاً   
  :فرضى وإذا رأيتك غضىب رضيتك وإال مل نصطحب 

  وال تنطقى ىف سورتى حني اغضب    خذى العفو منــى تستدميى مودتى
  فإنك ال تدريـن كيـف الُمغيـب   وال تنقرينــى نقـرك الـدف مـرةً 

  ويأبـاك قلبـى والقلـوب تقلــب    ذهب بالقوىوال تكثرى الشكوى فت
  إذا اجتمعا مل يلبث احلب يذهـب    فإىن رأيت احلب ىف القلبِ واألذى

  
  سلـوكيـــات

ـ فماذا عن السلوكيات الىت على العروسني التحلى ا ىف بيت الزوجية لتكون احلياة الىت               
أَنفُـِسكُم   من لَكُم خلَق أَنْ آياته ومن: (يظللها احلب والود والسكن والرمحة كما قال تعاىل 

: الروم ) (يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لَآيات ىف ذَلك ورحمةً إِنَّ مودةً بينكُم وجعلَ إِلَيها لِّتسكُنوا أَزواجا
21. (  

 الرجل واملـرأة معـاً   احلياة الزوجية حتتاج إىل جمداىف  " مركب"من املقرر أن    : ـ اجلواب   
لتصل إىل بر األمان واحلب والوئام ، وهذا يستلزم من الرجل واملرأة املـشاركة الدائمـة ىف                 
التعاون معاً ، وأال يطلب طرف أن يأخذ دائماً دون أن يعطى ، بل عليه أن يبادر هو بالعطاء                   
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خر والتخفيف عنه   وال ينتظر األخذ ، بل يفعل ما يطيق وما يسعه ىف سبيل إسعاد الطرف اآل              
عناء الطريق الطويل ، وعلى الرجل أن يكون أكثر احتماالً حبكم تكوينه اجلسدى وقوامتـه               
فيأخذ جمداىف املركب ليسري ا إىل شاطئ احلب واألسرة السعيدة ، وال تتركه املرأة جياهـد                

لطيبة الـىت   ويكد وهى تشاهد هذا دون أن تبادله االبتسامة وتعطيه اللمسة احلانية والكلمة ا            
كأمرية " املركب"جتعله ال يشعر بأملٍ أو تعبٍ من وعثاء الطريق ، فهى جتلس أمامه على طرف                

أو ملكة متوجة يأخذها أمريها ومليكها إىل جزيرة بعيدة عن أعني الـذئاب ىف الطريـق وىف                 
راها الرجل  وسائل العالم املرئية واملسموعة واملقروءة ، لعيشا معاً عمرها اجلميل ، فالبد أن ي             

  .ىف أى صورها من ملبس وملمس وكلمة طيبة رقيقة حانية 
  .حسن العشرة : ولنعلم أن السلوكيات الىت على العروسني التحلى ا كثرية جداً ومنها 

   :حسن العشرة: فأول هذه السلوكيات الىت على الزوجني التحلى ا 
معاشرة اآلخر، وقد حث تعاىل ـ فعلى العروس ـ الرجل واملرأة ـ أن حيسن كل منهما   

 وعاشـروهن : (الزوج حبسن العشرة فقال تعـاىل   �ىف كتابه الكرمي وعلى لسان رسوله

وفرع19: النساء  ) (بِالْم (،   ي       : "� وقاللـأَهل كُمريا خأَنو هلأَهل كُمريخ كُمريخ ")1(  ، 
   .)2(" انا أَحسنهم خلُقًا وخياركُم خياركُم لنِسائهِم خلُقًاأَكْملُ الْمؤمنِني إِمي : "�وقال 

أَلَا واستوصوا بِالنساِء خيرا فَإِنما هن عوانٌ عندكُم لَيس تملكُونَ مـنهن             : "�ـ وقال   
      ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي كذَل رئًا غَييا         شبرض نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجفَاه لْنفَإِنْ فَع ةنيبم 

                كُملَيع كُمائنِسلا وقح كُمائلَى نِسع بِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمس هِنلَيوا عغبفَلَا ت كُمنحٍ فَإِنْ أَطَعربم رغَي
    قُّكُما حا فَأَمقونَ        حهكْرت نم كُمشفُر ئْنوطفَلَا ي كُمائلَى نِس3(ع(       ـنمل كُموتيي بأْذَنَّ فلَا يو 

هِنامطَعو هِنتوسي كف هِنوا إِلَيِسنحأَنْ ت كُملَيع نقُّهحونَ أَلَا وهكْر4(" ت(.   

                                                           
 وو,�ه ا�Hو�
 �24e# أهB ا���B ، *2. ا7 ] وا7م وا�Hو�
 وا����1
           �و��D B�eه   أ ��ه ا�����ى وا�E�#وى ،     :  ,��+   )1(
.  
  .أ ��ه ا�����ى و���- :  ,��+ )2(
$0ه )3( 8* .  
)4( +��,  : #�  .أ ��ه ا�����ى وا�� �#�
 و���ه
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) : خصال(وسهو لعب ، إال أربع      ) لغو(كل شئ ليس فيه ذكر اهللا فهو        : " � ـ وقال   
 ، وتعلـيم الرجـل      )5(مالعبة الرجل امرأته ، وتأديب الرجل فرسه ، ومشيه بني الغرضـني             

   .)6(" السباحة
ـ ومن صور حسن املعاشرة أسوق إليك أيها الزوج احلبيب هذا احلديث الطيـب الكـثري                

ض ما تبغضه النساء ىف الرجـال ،        الفوائد وآداب حسن املعاشرة ملن تدبره وتأمله ، وفيه بع         
فريـق أنـت ، واحلـديث رواه     أى وبعض ما حتبه النساء ىف الرجال فتأمله وزِن نفسك مع

جلَـس   : )2( عن أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ      قالـت    )1(البخارى ومسلم 
كْتنَ أَنْ لَا ياقَدعتنَ وداهعأَةً فَترةَ امرشى عدئًا إِحيش اجِهِنوارِ أَزبأَخ نم نم.  

  .زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ علَى رأْسِ جبلٍ لَا سهلٍ فَيرتقَى ولَا سمنيٍ فَينتقَلُ : ـ قَالَت الْأُولَى 
ـ تصف زوجها بأنه كلحم اجلمل ، وهو من أنواع اللحم غري احملببة إىل الناس ، وهو مـع                   

وهذا اجلبل ال سهل فريتقى إىل اللحـم        ! ا مزهود فيه ، فهو على رأس جبل عالٍ          كونه حلم 
  .املزهود ، وال هو باللحم السمني فأحتمل مشقة صعود وتسلق اجلبل 

  .بجرهزوجِي لَا أَبثُّ خبره إِني أَخاف أَنْ لَا أَذَره إِنْ أَذْكُره أَذْكُر عجره و: ـ قَالَت الثَّانِيةُ 
زوجى ال أنشر خربه ، إىن أخاف إن أنا حتدتث عنه أال أفيكم بيـان معايـب                 : ـ تقول   

العقد :  إن كنت أحدثكم عنه فيكفى أن اذكر عجره ، والعجر …زوجى ومساوءه ، ولكن 
  .العيوب ، فتحدثت عن عيوبه الظاهرة والباطنة : الىت تكون ىف البطن واللسان ، والبجر

ولعله كان مستور الظـاهر     : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة ، قال         : قال اخلطاىب 
  .رديء الباطن 

  .زوجِي الْعشنق إِنْ أَنطق أُطَلَّق وإِنْ أَسكُت أُعلَّق :ـ  قَالَت الثَّالثَةُ 
وقد قال  ـ تصفه بأنه طويل مذموم الطول ، أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغري نفع ،                  

  .السيئ اخللق : هو املقدم على ما يريد ، الشرس ىف أموره ، وقيل : ابن حبيب 
                                                           

  .ا�2�ف :  ا�\�ض )5(
  .أ ��ه ا��0#/. *. ع�aة ا��0#ء :  ,��+ )6(
  ) .1898\4(و��(� ) 1989\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
�ث ا�%0. )2(�9
 ا���0ة ، و*�ه � أى D 1ص ع(�ه  .��� ا���#ع ا�Hوج إ�. زو��ه :  و
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أا إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقها ، وإن سكتت عنده فإا عنده معلقة ال زوج وال : تقول 
أمي ، فأشارت إىل سوء خلقه وعدم احتماله لكالمها إن شكت له حاهلا ، وأا تعلم أا مىت                  

 شيئاً من ذلك بادر إىل طالقها ، وأا إن سكتت صابرة على تلك احلال كانـت                 ذكرت له 
  .عنده كاملعلقة الىت ال ذات زوج وال أمي 

  .زوجِي كَلَيلِ تهامةَ لَا حر ولَا قُر ولَا مخافَةَ ولَا سآمةَ : ـ قَالَت الرابِعةُ 
أة على الصاحب ، وحيتمل أن يكون ذلك        ـ تصف زوجها بأنه لني اجلانب ، خفيف الوط        

من بقية صفة الليل ، مث وصفته باجلود ووصفته حبسن العشرة واعتدال احلال وسالمة الباطن ،                
ال أذى عنده وال مكروه ، وأنا آمنةٌ منه فال أخاف من شره ، وال ملل عنـده                  : فكأا قالت   

  .ة بليلهم املعتدل فيسأم من عشرته ، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل ام
  .زوجِي إِنْ دخلَ فَهِد وإِنْ خرج أَسد ولَا يسأَلُ عما عهِد : ـ قَالَت الْخامسةُ 

 ، وشبهته ىف لينه وغفلته بالفهد ، )1(ـ تصفه بالغفلة عند دخول البيت على وجه املدح له 
 أنه إذا دخل البيت وثب على وثـوب         ألنه يوصف باحلياء وقلة الشر وكثرة النوم ، أو تصفه         

 ، وإن خرج كان ىف اإلقدام مثل األسد ، وأنه يصري بني الناس مثـل األسـد ، أو                    )2(الفهد  
متدحه بأنه شـديد الكـرم كـثري        : وال يسأل عما عهد     : تصفه بالنشاط ىف الغزو ، وقوهلا       

   .)1(التغاضى ال يتفقد ما ذهب من ماله 
 ولَـا   )4( وإِن اضطَجع الْتف   )3( وإِنْ شرِب اشتف   )2(زوجِي إِنْ أَكَلَ لَف   : ـ قَالَت السادسةُ    

   .)5(يولج الْكَف ليعلَم الْبثَّ
                                                           

)1(                Bـ� و (Q ا�\�(
 ع0� ا���B*#\�? �2* ، ��� Q) ُ B ع� ��L ا��7ر *. ���ه ، *Q�s? 8 ا�$0ـ#ق ع(ـ. زو�ـه *ـ. ع
� أ�� �ه �ـ� أ�ـ�ر ا�%�ـ] ، *2ـ� ?�\#*ـB *ـ. ���ـه عـ� �bـB هـ�-           آ�ا *. ا�%�] ، أو m�30 آ�ا ، وe ��ه# ���B آ�ا آ#ن    D 

1� �BF ,\��ة وآ%�ـ�ة *ـ. ا�%�ـ] ، ��ـ. @ Fـ�ة ا�Hو�ـ
 و�ـ�د- و��ـ��                ���ا��7ر ا�9\��ة ، و@ ?�Fن آ#�s#�ط ا��#رس ا�
  . �و�ه 

  . أى ُ?�bF �� �\#ز��2# و��ا2��D# آ�#ل ا��2� �c أb4#- إذا د B ع�?0ه )2(
�ـ
 ا��ـ�9و*#ت �#�ـ�ره� وا�ـ�?0#ر                       *8 ?��  )1(/#D ت�1� ا��#ل ع0� ع�ده ، و?ـ�eل أ?ـ� ذهـi ا��ـ#ل ، *�ـ�ى ا�Hو�ـ
 وDـ� أعـ

 
� ذهi : وا��(K ، وأ?� ذهi وآ�m ذهi و��#ذا ذهi ؟ ��ى��1ل ا�Hو�D B�ه�ا ا�� c� ى��  !!! .�8 ع�دة ! أرى ع
)2(            #��?�   و?c1 *. ه�ا ا���bF �� ا7زواج ، *8 ه� ?��. ا6 ��#?   #���0ه ، إ4�� Bآe? ـ# ?(�ـه   ! �. ، و@ ه��� Bآe? و@ ه�

      #�
 هـ�ب ��ـL ا��Eـ#م وا4�8ـه �ـ� D%ـ�sه          " (m"آ�# ,+ ���P ا���?f ، إ4�aـ  

 أر�ـ#ء ا�ـ9���و@ هـ� ?ـcs   ! ا�(1
�%ه                �2�0. �� إ�s#ر ا��E#م و .�� 

 *. *� ا��أه إ%#عً# �(�0
 ، و@ ه� ?�3�0 ا�Hو�� ، إ4�# �# إن ?�^ـc ا��Eـ#م      ا�(1

                     ، 
(ـ� ا�ـ9�� 

 وا@�0#ن وا�ـ�sوس ، وهFـ�ا ـ��%�ل ا�Hو�ـ
 ,ـ���أ�#�ه ��. ?%�أ ا��9اع وا���ب ا��sوس ��� ا�(1
 m� Bا إذا أآ�Fوه.  

)3(                     �8 ?��. ا6 ، و@ ?�aب ع(. `8ث آ�# ,+ ���P ا���?f ، وإ4�# ?m�a ا��#ء ��. 24#?�ه ، `� ـ��c �ـa#ًء ?ـ�*  
  ! .�ه ا��H0ل 
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ـ تصفه بأنه أكول شروب نؤوم ، إن أكل ال يبقى شيئاً من الطعـام ، واإلشـتفاف ىف                   
وإن نام رقد ناحية وتلفف بكسائه      الشرب استقصاءه فإن شرب ال يبقى شيئاً من الشراب ،           

  .وحده وانقبض عن أهله إعراضاً ، وال ميد يده ليعلم ما هى عليه من احلزن فيزيله 
 كُلُّ داٍء لَه داٌء شجك أَو فَلَّـك أَو          )3( طَباقَاءُ )2( أَو عياياءُ  )1(زوجِي غَياياءُ : ـ قَالَت السابِعةُ    

 ا لَككُل عمج.  
 ال يهتدى إىل مسلك ،      )4(ـ تصفه باحلماقة ، كأنه ىف ظلمة من أمره ، وانه عيي اللسان              

ووصفته بثقل الروح وأنه كالظل املتكاثف الظلمة الذى ال إشراق فيه ، وتقول أن كل شـئ                 
تفرق ىف الناس من املعايب موجود فيه ، وتصفه بسوء املعاملة ألهله ، إن ضـرا فإمـا أن                   

  .سرها أو جيمع هلا االثنني  يشجها أو يك
  .زوجِي الْمس مس أَرنبٍ والريح رِيح زرنبٍ : ـ قَالَت الثَّامنةُ 

ـ متدح زوجها بأنه لني اخللق ، وحسن العشرة ، فهو ىف ريح ثيابه ، كالزرنب ، وهـو                   
  .لني امللمس نبات طيب الريح ، وىف لني كالمه ولطف حديثه وحالوة طباعه كاألرنب ىف 

  .زوجِي رفيع الْعماد طَوِيلُ النجاد عظيم الرماد قَرِيب الْبيت من الناد: ـ قَالَت التاسعةُ 
ـ وصفته بطول البيت وعلوه وكرمه ، أو بنسبه الرفيع ، طويل السيف مما يـدل علـى                  

 فرماد البيت كـثري مـن كثـرة         شجاعته وإقدامه ، وهو مع ذلك سخى كرمي األضياف ،         
  .األضياف ، وهو مع هذه كله زعيم قومه ىف ناديهم القريب من البيت 

زوجِي مالك وما مالك مالك خير من ذَلك لَه إِبِلٌ كَـثريات الْمبـارِك              : ـ  قَالَت الْعاشرةُ     
 توص نعمإِذَا سارِحِ وسالْم يلَاتقَل كالوه نهأَن قَنرِ أَيهزالْم.  

                                                                                                                                                                                                 
�و ه� وا�\E#ء آ�E1ـ
 وا�ـ�ة ، وR(ـK ا�Hو�ـ
 �Rـ�ار- ��ـ�� ع(ـ. �ـ# �ـ��] �ـ� �2ـ� *ـ. إعـ�اد ا��Eـ#م                          )4(%�* m�)? 


 ا���اش y�2  ! .وا����E وا��H?� ��2ا ا��(��m ! وا��aاب و
�%2# و�2�ه# و��#2�4#    )5( #2� �Fa?اب ا�(�?� ، و�aأو ا� ��Rم ا�#�Eع(. ا� �Fa? ل عـ� �#�2ـ# و,ـ��2# ،      *8 ه�eأو ?ـ� ، 

  .و�� �#ب أو�. *e�? �� �2ل ع� ,82# و2��1# إ�. ر�#2 
)1( QE0�  . أو ه� �%. ا���2 وا�
�#�ه و���0ه ، D�jه و���ه )2(j ��#ه ا��اض ا���* [��R  . أى 
8 ?1�م �#�1%(ـ
 أو ا�(�ـ�
    ?�0. إذا أراد ��#ع. أ>%Q ع(. آ#���ر ا��ى ?c1 أ,�#�ه ، أو آ#�%�] ?20�م ع(. أه(ه ،  )3(*

 
�)Fأو ا�.  
  . `B�1 ا�((�#ن )4(
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ـ تصفه بالكرم والثروة وكثرة القرى واالستعداد له ، واملبالغة ىف صفاته ، والتقـدمي لـه            
وما مالك ؟ تعظيم ألمره وشأنه ، وأنه خري مما أشري           : بالسؤال للتنبيه على عظم شأنه ، فقوهلا        

اج السابق ذكرهم ، فمالك هذا له إبل كثرية ، دائمـة            إليه  من الثناء واملديح كله على األزو       
الربوك باحلظرية انتظاراً لقدوم الضيف ، وهلذا الرجل عالمة وإشارة بينه وبني أهله أو خدمه ،                
فإذا نزل م الضيف ، أعطى الرجل اإلشارة باملزهر ، داللة إلعداد الطعام ـ فـال يـسمع    

قد اعتادت اإلبل  عند مساع املالهـى أن تـوقن   الضيف ندائه بإعداد الطعام فيتحرج  ـ و 
  .باهلالك وهو النحر ، ليقدم حلمها طعاماً لضيوفه ، وهذا غاية الكرم 

زوجِي أَبو زرعٍ ، وما أَبو زرعٍ ؟ أَناس من حلي أُذُني ، وملَأَ مـن        : ـ قَالَت الْحاديةَ عشرةَ     
   بو ، يدضمٍ عحـي         شلَنِي فعفَج ، قبِش ةميلِ غُني أَهنِي فدجفِْسي ، ون إِلَي تجِحنِي فَبحج

 حقَنفَأَت برأَشو ، حبصفَأَت قُدأَرو ، حأَقُولُ فَلَا أُقَب هدنفَع ، قنمسٍ وائدو يطأَطهِيلٍ ولِ صأَه.  
  .ما أُم أَبِي زرعٍ ؟ عكُومها رداح ، وبيتها فَساح أُم أَبِي زرعٍ ، فَ

 ةفْرالْج اعرذ هبِعشيو ةطْبلِّ شسكَم هعجضعٍ ؟ مرأَبِي ز نا ابعٍ ، فَمرأَبِي ز ناب.  
            طَوا ، وأَبِيه ععٍ ؟ طَورأَبِي ز تا بِنعٍ ، فَمرأَبِي ز تظُ         بِنغَـيا ، وهائـسلُْء كما ، وهأُم ع

  .جارتها 
جارِيةُ أَبِي زرعٍ ، فَما جارِيةُ أَبِي زرعٍ ؟ لَا تبثُّ حديثَنا تبثيثًا ، ولَا تنقِّثُ مريتنا تنقيثًا،  ولَـا                     

  .تملَأُ بيتنا تعشيشا 
  عٍ  : قَالَترو زأَب جرخ            نم انبلْعنِ ييدا كَالْفَهلَه انلَدا وهعأَةً مرام يفَلَق ، ضخمت طَابالْأَوو 

تحت خصرِها بِرمانتينِ ، فَطَلَّقَنِي ونكَحها ، فَنكَحت بعده رجلًا سرِيا ، ركب شرِيا،  وأَخذَ                
   ع احأَرا ، وطِّيقَالَ            خا ، وجوز ةحائكُلِّ ر نطَانِي مأَعا ، وا ثَرِيمعن ريِي    : لَيمعٍ ورز ي أُمكُل

 قَالَت ، لَكعٍ : أَهرأَبِي     ز ةآنِي رغلَغَ أَصا بم طَانِيهٍء أَعيكُلَّ ش تعمج فَلَو."  
  .بأنواع الزينة الىت تعلقن بأذىن حالىن  أى " أناس من حلى أذىن"ـ قوهلا 
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سرىن وفرحىن حبسن معاملته فعظمت نفسى :  أى "وجبحىن فبجحت إىل نفسى"ـ قوهلا 
ىف عيىن ، أو عظمىن ورفع من شأىن فعظمت نفسى ىف عيىن ، حىت شـعرت بـأىن أمـرية                    

  :األمريات ، رغم أنه 
س هلم من الغنم إال قليل وجدىن ىف أهل فقراء ، لي:  أى …ـ وجدىن ىف أهل غنيمة بشق 

، فانتشلىن من هذا احلال فجعلىن ىف أهل الثراء مع اخليل واإلبل والزرع واخلـدم والـدجاج                 
  .وسائر األنعام 

أتكلم فال يقـبح قـوىل أو    أى :ـ فعنده أقول فال أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح 
ذا شربت ارتويـت مـن      يسفهه ، وعنده أنام فال يوقظىن أحد حىت استيقظ من نفسى ، وإ            

  .الشراب 
مث هى بعد أن وصفت زوجها انتقلت بالثناء إىل أمه وابنه وابنته بل حىت إىل جاريته ، وهذا                  
إمنا يدلك على مدى تعلق هذا املرأة بزوجها ، فهى مل تكتفى مبدح الزوج حىت اتبعت هـذا                  

هادئ الطباع قليـل  : وابنه تصفها بأن مسينة اجلسم واسعة البيت ،   ) ! محاا(بالثناء على أمه    
جـريان   أى :مسينة كأمها ، وهى طوع أمر أبيها وأمها ، وهى غيظ جارا : الطعام ، وابنته 

أن زوج البنت كان متزوجاً عليها فكانت هـى أفـضل    أى: أبيها وأمها ، أو غيظ جارا 
ى كتومـة ال    فه:  إليه ، مث إليكم أيضاً وصف جارية وخادمة أىب زرع            - جارا   -أزواجه  

ـ وال هى مـل  ! تنشر خرب بيتنا واحلديث عنه ـ هذه اجلارية أو اخلادمة وليست الزوجة  
أمر طعامنا فهى ليست باملبذرة ، أو ليست بالىت تسرق من مثن طعامنا عند شرائه ، وهى مع                  

  !!! .هذا كله نظيفة ، حتافظ على نظافة بيتنا 
خرج زوجها ذات يومـاً ـ   : ىب زرع ، تقول مث أخذت بالعود مرة أخرى ىف بيان حال أ

لعله كان غاضباً ، فرأى امرأة مجيلة معها ولدان يشبهان البدر ىف اجلمال ، والفهد ىف احليوية                 
: فطلقىن ونكحها ، تقول     : والنشاط ، يلعبان بثدىي أمهما ، اللذين يشبهان الرمانتني ، تقول            

 ما أريد من  أنواع النعم ، ومل يبخل علـى            فتزوجت بعده رجالً سرياً شريفاً ، أعطاىن كل       
فلو مجعت كل   : متتعى وأعطى أهلك ما تشائني من أنواع اخلريات ، تقول           : بشئ ، وقال ىل     
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شئ أعطانيه هذا الزوج الثاىن ما بلغ أصغر آنية أىب  زرع ، وذلك لشدة حبها وعظم اخلـري                   
   .)1(الذى كان عند زوجها األول 

هذه رواية البخـارى    "  كُنت لَك كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ      �قَالَ رسولُ اللَّه    : ـ قَالَت عائشةُ    
  " .كنت لك كأىب زرع ألم زرع ، لكن ال أطلق النساء" ومسلم ، وىف رواية للطرباىن

إشاعة املرح والسرور والبهجة والتلطف مع الزوجة        : ـ ومن صور حسن املعاشرة أيضاً     
 يسترنِي بِرِدائه وأَنا أَنظُـر      �رأَيت النبِي   : "عن عروة عن عائشة قالت       )2(، روى البخارى    

               نالس يثَةدالْح ةارِيالْج روا قَدرفَاقْد أَمي أَسا الَّتى أَكُونَ أَنتح جِدسي الْمونَ فبلْعي ةشبإِلَى الْح
  . " الْحرِيصة علَى اللَّهوِ

خرجت مـع  : "ـ وعن الصديقة بنت الصديق عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ أيضاً قالت   
  بِيوا ،                �النمقَدوا فَتمقَداسِ تلننْ فَقَالَ لدأَب لَمو ملِ اللَّحمأَح ةٌ لَمارِيا جأَنو فَارِهضِ أَسعي بف 

     ى أُستح الَيعي تقَالَ ل ثُم             ـماللَّح لْـتمى إِذَا حتي حنع كَتفَس ، هقْتبفَس هقْتابفَس ، ابِقَك
وبدنت ونِسيت خرجت معه في بعضِ أَسفَارِه فَقَالَ للناسِ تقَدموا فَتقَدموا ثُم قَالَ تعالَي حتى               

   .)1(" ي فَجعلَ يضحك وهو يقُولُ هذه بِتلْك أُسابِقَك فَسابقْته فَسبقَنِ
 �كُنت أَشرب وأَنا حائض ثُم أُناوِلُه النبِي : "ـ وعنها أيضاً ـ رضى اهللا عنها ـ قالت   

            ثُم ضائا حأَنو قرالْع قرعأَتو برشفَي يعِ فضولَى مع فَاه عضفَي   بِيالن اوِلُهأُن�    فَـاه عضفَي 
يعِ فضولَى م2(" ع(.   

   : ومن السلوكيات الىت على الزوج التحلى ا أيضاً
  :ـ أال يطرق أهله ليالً 

يكْره أَنْ �كَانَ النبِي : "روى البخارى عن جابر بن عبد اهللا ـ رضى اهللا عنهما ـ قال   
إِذَا قَدم أَحدكُم لَيلًا فَلَا يأْتين      : "  قال    � أن النىب  � ، وعنه أيضاً   )3(" ه طُروقًا يأْتي الرجلُ أَهلَ  

   .)4(" أَهلَه طُروقًا حتى تستحد الْمغيبةُ وتمتشطَ الشعثَةُ 
                                                           

  ) .163\9(*�+ ا�%#رى :  ا�34 )1(
  ) .1991\5(5 أ ��ه ا�%$#رى  )2(
)1( +��,  : #�� و���ه�  .أ ��ه ا��0#/. *. ا���aة وأ�
  . أ ��ه ��(� )2(
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 لكل آت   الطروق بالضم ائ بالليل من سفر أو من غريه على غفلة ويقال           : قال أهل اللغة    
  .بالليل طارق وال يقال بالنهار إال جمازاً 

أصل الطروق الدفع والضر وبذلك مسيت الطريق ألن املارة تـدقها  : وقال بعض أهل اللغة     
بأرجلها ومسى اآلتى بالليل طارقاً ألنه حيتاج غالباً إىل دق الباب وقيل أصل الطروق السكون               

  . ى األتى فيه طارقاً ومنه أطرق رأسه فلما كان الليل يسكن فيه مس
إِذَا أَطَالَ أَحدكُم الْغيبةَ فَلَا يطْرق       : "�ىف رواية أخرى صحيحة عن جابر        �ـ وقول   

يشري إىل أن علة النهى إمنا توجد حينئذ فـاحلكم   أى وفيه التقييد فيه بطول الغيبة ،" أَهلَه لَيلًا
 اراً إىل عمله مث يعود ليالً ، وإمنا املراد مـن  يدور مع علته وجوداً وعدماً ، خبالف من خيرج      

طالت غيبته فال يطرق أهله ليالً بدون تنبيه خشية أن تقع عينه على ما يكره من عدم النظافة                  
وحنوها مما قد يسبب له النفرة  ، والشرع احلكيم إمنا حيرض على الستر ، وقد وقع ىف بعض                   

  " . لْتمس   عثَراتهِم أَنْ يخونهم أَو ي: "الروايات 
ـ فعلى الزوج عند عودته من العمل مثالً أال يهم على أهله ليالً فيفـتح عليهـا البـاب                   

مثال لئال يرى منها ما يكون سبباً ىف نفرته         " اجلرس"دون االستئذان والتوطئة بدق     " باملفتاح"
  .منها ، أو يطلع على عورة منها ال تريد منه أن يراها 

ث اإلسراء واملعراج هذا األدب اللطيف ىف االستئذان ويظهر جلياً ىف دق جربيل             وىف حدي 
 باب السماء األوىل طلباً للصعود والدخول ، مث تكرر هذا األمر ىف كل مساء ، وسؤال                  �

 وىف هذا من احلكم واألدب ما على …املالئكة الطارق فريد بامسه مث سؤاهلم عمن معه وهكذا
  )1(ره املسلم من تأمله وتدب

  .مراعاة  غرية النساء : ـ ومن السلوكيات الىت على الرجل التحلى ا أيضاً 
 عند بعضِ نِسائه فَأَرسلَت إِحدى أُمهات الْمؤمنِني بِصحفَة �كَانَ النبِي  : "روى أنس قال    

      بِيي النالَّت تبرفَض اما طَعيها    �فهتيي بفَةُ    فحالص قَطَتمِ فَسادالْخ د2(ي(    ـعمفَج فَلَقَتفَان 

                                                                                                                                                                                                 
  ) .2008\5( أ ��ه ا�%$#رى )3(
  . ا��#�Q و��(� )4(
i ه�- ا���Eر  ا�34 ا���اج ا��)1(#F� اج���
 ا��(� : ط . ه#ج *. �jح ��?f ا@��اء وا�%�F�.  
  . و*�ه ع�م �ك أو ر�. ا��E#م إذا وcD ع(. ا7رض )2(
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  بِيالن�  فَةحالص لَق3( ف(             تقُولُ غَـاريو فَةحي الصي كَانَ فالَّذ اما الطَّعيهف عمجلَ يعج ثُم 
        نع نم فَةحبِص يى أُتتح مادالْخ سبح ثُم كُمةَ        أُميححفَةَ الصحالص فَعا فَدهتيي بف وي هالَّت د

تي كُِسر4(إِلَى الَّت( تري كَسالَّت تيي بةَ فوركْسالْم كسأَما وهفَتحص  ")5(.   
ـ ففى هذا احلديث التنبيه إىل عدم مؤاخذة الغرياء ألا ىف تلك احلالة يكون عقلها حمجوباً             

  .الغضب الذى أثارته الغرية بشدة 
وأصل الغرية غري مكتسب للنساء لكن إذا أفرطت ىف ذلك بقدر زائد عليه تالم وضـابط                

إِنَّ من الْغيرة ما يحب     : "ذلك ما ورد ىف احلديث اآلخر عن جابر بن عتيك األنصارى رفعه             
  اللَّه�      اللَّه ضغبا يا مهنملَ  � ويالْخ نمو      اللَّه بحا ياِء م�      اللَّه ضغبا يا مهنما  � وفَأَم 

     اللَّه بحي يةُ الَّتريـي              �الْغةُ فريلَّ فَالْغجو زع اللَّه ضغبي يةُ الَّتريا الْغأَمو ةيبي الرةُ فريفَالْغ 
     ي يالُ الَّذيتاخالو ، ةرِ رِيبغَي   اللَّه بح�          قَةدالـص ـدنعالِ وتالْق دنع فِْسهلِ بِنجالُ الريتاخ 

 اللَّه ضغبي يالُ الَّذيتاخاللِ�واطي الْبلَاُء في1("  الْخ( .   
الذين اونوا ىف أجساد نسائهم فأصبحت مرتعاً ألعني الـذئاب ىف           " الرجال"ـ وهنا ننبه    

، ىف الطريق ، ىف العمل ، ىف وسائل اإلعالم ، حـىت دخـل العـرى والتـهاون     كل مكان  
زوجته جتلـس أمـام   " الرجل"بيوت املسلمني ـ إال من رحم اهللا ـ حىت يرى   " بالعرض"
مع جارا وقد ارتدت ما يكشف كتفيها وبعض صدرها ، وسـاقيها ، أو جتـالس         " شقتها"

ى صدرها أو ظهرها بعد أن تعرت هى من أوامر ـ وقد تعر! أصدقاء الزوج ـ ىف الزيارات  
هى العرف السائد ىف بيوت وشوارع املسلمني ، حىت أصـبحت  " الدياثة"را ، حىت صارت   
" الرجـل "وغدا  ! الذى دد به بعض األمهات أبنائها الصغار      " العفريت"صاحبة النقاب هى    
وقد بدت عورا   " أو االستريتش اجليرت  "أو العمل وهى ترتدى     " الدراسة"يرى ابنته خترج إىل     

ومفاتن جسدها لكل لذى عينني، خترج الفتاة ذا الزى ويراها األب وهو حيتـسى كـوب                
بل وصل األمر ببعض األباء بضرب ابنتـه إذا شـعر األب            ! وال يتحرك فيه ساكناً     " الشاى"

                                                           
B�e ه�ا ا���ا^c وا��a#رآ
 �� ا����ل )3( �.   
)4( B�ِ� ا�ِ��ض " ا���ض" و*. ه�ا ��#ن 
����� L�%ل ا��D 8نEو� ،.  
)5( Q�#ا�� .  
  .وا��0#/. ) 50\3(وأ�� داود ) 530\1( ��ه ا�� �%#ن أ:  ,��+ )1(




 ا���و���                                                               119��         
  

  
  

  

 نسى األب قـول     وقد! بتحولٍ ىف حياة ابنته من التربج إىل االلتزام بشرع را وستر عورا             
احلديث ، وغاب عن األب ىف دنيا الناس        " كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته     :"  �النىب

أنه سيقف يوماً بني يدى رب السموات واألرض ليسأله عن تلك الذنوب الىت حتملها هـو                
علـى املتربجـة   ـ فكل نظرة ! وابنته خبروجها متربجة ـ وهو جيلس حيتسى شاى الصباح  

بذنب تتحمله هى ومن تركها خترج ذا التربج والسفور ـ وغاب عن األب والزوج قولـه   
  ! . وهو الذى يقر السوء ىف أهله )1(" ال يدخل اجلنة ديوث : "�

هلذا وجب على الزوج التنبيه واستنفار الغرية فيه على أهل بيته ، روى البخارى عن سعد                
 �رأَيت رجلًا مع امرأَتي لَضربته بِالسيف غَير مصفَحٍ فَقَـالَ النبِـي             لَو  : "بن عبادة أنه قال     

   .)2(" أَتعجبونَ من غَيرة سعد لَأَنا أَغْير منه واللَّه أَغْير مني
من أَجلِ ذَلك حرم الْفَواحش     ما من أَحد أَغْير من اللَّه       : " قال   �وعن عبد اهللا عن النىب      

اللَّه نم حدالْم هإِلَي بأَح دا أَحم3(" و(.   
يا أُمةَ محمد واللَّه ما مـن  : "قال  �و عن عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ أن رسول اهللا   

        نِيزت أَو هدبع نِيزأَنْ ي اللَّه نم رأَغْي دأَح           مكْتحلَض لَما أَعونَ ملَمعت لَو اللَّهو دمحةَ ما أُمي هتأَم 
   .)4(" قَليلًا ولبكَيتم كَثريا

لَيس شيٌء أَغْير مـن     : " يقول   �وعن عروة بن الزبري عن أمه أمساء أا مسعت رسول اهللا          
 5( " �اللَّه(.   
  

  :النهى عن الضرب املربح : أيضاً ـ ومن أبواب حسن العشرة 
 ىف الْمضاجِعِ واضرِبوهن واهجروهن فَعظُوهن تخافُونَ نشوزهن والالَّتي: (ـ قال تعاىل 

فَإِنْ  : "�لوقا) 34: النساء ) (عليا كَبِريا كَانَ اللّه سبِيالً إِنَّ علَيهِن تبغواْ فَالَ أَطَعنكُم فَإِنْ

                                                           
)1(  +��, : .��#�Eه ا��أ �)و���- ) 89\1 .  
  ) .2002 \5( أ ��ه ا�%$#رى )2(
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )3(
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )4(
)5( Q�#ا�� .  
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               هِنلَـيـوا عغبفَلَا ت كُمنحٍ فَإِنْ أَطَعربم را غَيبرض نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجفَاه لْنفَع
   .)1(" سبِيلًا

 ىف مراتب تأديب  النـساء ،        �يقع كثري من األزواج ىف خطأ عظيمٍ وهو تعد حدود اهللا          
بدأ بالضرب ، وقد أرشد تعاىل عباده املؤمنني إىل كيفية تأديب املـرأة             فيبدأ أحدهم أول ما ي    

 إن هى عصت زوجها �الىت ختاف نشوزها ، فبدأ تعاىل مبوعظة الزوجة وختويفها عذاب اهللا 
، وأنه جنة املرأة أو نارها ، وأنه لو كان ألحد أن يسجد ألحد لسجدت املرأة لزوجها مـن                   

:  املوعظة ببيان مدى حبك هلا ، وليكن أمامك قوله تعاىل            فرط طاعته عليها ، واصحب هذه     
)فَعي ادبِالَّت يه نس96: املؤمنون ) (أَح ( ، وقوله� " :ارِيركِْسرِ الْقَولَا ت ")واملـراد  )2 ، 

 أى : بـالقوارير  �النساء ، وإمنا شبههم : مجع قارورة وهى الزجاجة ، واملراد : بالقوارير 

  .تهن وضعفهن ولطفهن لرق: الزجاج 
اهلجر "فإن هى مل تتعظ وتثب إىل رشدها انتقل الزوج إىل املرحلة الثانية ىف التأديب وهى                

  .فيهجر الرجل زوجته ىف فراشها ويوليها قفاه ، أو يهجر حديثها إظهاراً لغضبه " ىف الفراش
ثة وهى الضرب لقوله   فإن عادت إىل حظرية الطاعة فبها ونعمت ، وإال انتقل إىل املرتبة الثال            

ىف حديث عمرو بن األحوص أنه شهد حجة الوداع مـع            �، وقوله ) واضرِبوهن: (تعاىل  
فَإِنْ فَعلْن فَاهجروهن في الْمضاجِعِ واضـرِبوهن       : " فذكر حديثاً طويالً وفيه      �رسول اهللا   

فَإِنْ فَعلْن فَاضـرِبوهن    "الطويل عند مسلم     احلديث ، وىف حديث جابر       )1(" ضربا غَير مبرحٍ  
 : � ، وروى البخارى عن عبد اهللا بن زمعة عن النىب (3)غري مؤمل   أى(2)" ضربا غَير مبرحٍ

   .)4(" لَا يجلد أَحدكُم امرأَته جلْد الْعبد ثُم يجامعها في آخرِ الْيومِ"

                                                           
  .أ ��ه ا�����ى وا�� �#�
 وأ�� داود :  ,��+ )1(
  .� �0��-  أ ��ه ا�%$#رى و��()2(
  .أ ��ه ا�����ى وا�� �#�
 وأ�� داود :  ,��+ )1(
  . أ ��ه ��(� )2(
وإ4�# ?(�2s�� eR إ�. ^ـ�ب ا�Hو�ـ
   ) �Rjة ا���اك(أ�# أزواج ا���م *F? 8�. أ��ه�       !  إذا ^�ب ^�ب �#���اك      � آ#ن   )3(

وآ4eـه ?��#�ـB �ـc ع%ـ� �ـ� ع%�ـ� عـ�9        ! ر�ـB  و#رة �BF �# أو. �ـ� Dـ�ة ذراع وأ  " ا�$�>�م"#رة �#��9# ا�\(�3
 ـ و#رة �ـ  
�ًا ��ى ا��bFـ� �ـ� ا@زواج ، وا��ـ�أة 1ـ�ل                  � 
�a��� #ت�وHه أن ع#دة ^�ب ا�� m�d? #�أن ا���ـB  : ا�R#ه(�
 ا7و�. ، و�

��� ?�sب زو��ه ?�1م �%0#ء ��اٍر ع��3 ��0ه و��20ـ# ، ?ـ9%+ �ـ� ا�ـi�9 �ـ�ًا هـ�م هـ�ا ا�Rـ�ار ، ـo� ��aهـ�ار آ�ا��2ـ#                           
20�# ، إ�. ا�8Eق �� Q?�Eق ا����إ�. � 
  .وا��4#2
 زو�#2 �#2 ��# ?dدى�. ا�#20?

  ) .1997\5( أ ��ه ا�%$#رى )4(
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 ال يباح مطلقاً بل فيه ما يكره كراهة ترتيه أو حترمي ، فهو ضرب تأديب                ـ فضرب النساء  
  .وليس ضرب العبد أو األمة أو ضرب التعذيب ، وليحذر الوجه 

وقد جاء النهى عن ضرب النساء مطلقاً فعند أمحد وأىب داود والنسائى    وصححه بـن                  
ا تضرِبن إِماَء اللَّه فَجاَء عمر إِلَى لَ: "حبان واحلاكم من حديث إياس بن عبد اهللا بن أىب ذباب        

  بِيفَقَالَ   �الن  :              فَطَـاف ، نرِبفَض بِهِنربِض رفَأْم اجِهِنولَى أَزاُء عسالن رذَئ قَد ولَ اللَّهسا ري
   دمحطَ �بِآلِ م قَالَ لَقَد حبا أَصريٍ فَلَماٍء كَثنِس فأَةً كُلُّ  طَائرونَ امعبس دمحلَةَ بِآلِ ماللَّي اف

    كُماريخ كونَ أُولَئجِدا فَلَا تهجوي زكتشت أَةروله شاهد من حديث ابـن عبـاس ىف   )5(" ام 
  .صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أىب بكر عند البيهقى 

نشز بنون ومعجمـة وزاى ،    أى  وكسر اهلمزة بعدها راءبفتح املعجمة" ذئر: "ـ وقوله 
حيتمل أن يكون النهى على االختيار واألذن فيـه  : وقيل معناه غضب واستب ، قال الشافعى   

  .على اإلباحة وحيتمل أن يكون قبل نزول اآلية بضرن ، مث إذن بعد نزوهلا فيه 
مباح ىف اجلملة وحمل ذلك أن      داللة على أن ضرن     : أن يضرب خياركم    : "ـ وىف قوله    

يضرا تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما جيب عليها فيه طاعته فإن اكتفى بالتهديد وحنوه كان              
أفضل ومهما أمكن الوصول إىل الغرض باإليهام ال يعدل إىل الفعل ملا ىف وقوع ذلـك مـن                  

 ىف أمر يتعلق مبعصية اهللا وقـد        النفرة املضادة حلسن املعاشرة املطلوبة ىف الزوجية إال إذا كان         
امرأة له وال خادماً قط      �ما ضرب رسول اهللا     : "أخرج النسائي ىف الباب حديث عائشة       

   .)1(" أو تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللا �وال ضرب بيده شيئاً قط إال ىف سبيل اهللا  
ها تعاىل ىف كتابه    ـ فالزوج ال يلجأ إىل الضرب إال بعد أن يستنفذ السبل واملراتب الىت بين             

علقوا السوط حيث يراه أهل     : " �، وكلما ابتعد الزوج عن الضرب كان له أفضل ، وقال          
   .)2(" البيت ، فإنه أدب هلم
مل يرد الضرب به ألنه مل يأمر بذلك أحداً ، وإمنا أراد أال ترفع أدبـك                : قال ابن األنبارى    

   .)3(عنهم 
                                                           

  .و���ه�#) 371 \5( وا��0#/� *. ا�F%�ي )319\1( أ ��ه ا��ار�� وا�� �%#ن :  ,��+ )5(
  .���9ف ) 303\9( ا�34 *�+ ا�%#رى )1(
  . أ ��ه ا�E%�ا4. :  ,��+ )2(
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جل بأدب خلع احلذاء عند ولوجه بيته ىف املكان         أن يتأدب الر   : ـ ومن السلوكيات أيضاً   
  .املخصص له 

ـ أن يتأدب بأدب وضع مالبسه عند خلعها ىف مكاا املخصص هلا ، كى ال يرهق زوجه                 
  .بكثرة األعمال ىف البيت 

ـ كما على الزوج أيضاً أن يعرف حقوق وواجبات أهل عروسه ، فيكون ىف استقباهلما               
  …لستهمباإلبتسامة والترحيب وجما

  :ـ ومن السلوكيات أيضاً الىت على الزوج أن يتحلى ا ىف بيته 
ـ احلذر مما يقع  فيه كثري من األزواج حيث ترى بعضهم وقد ظن أنـه بزواجـه فهـو                    
صاحب البيت ومالكه وكأنه يعيش فيه وحده ، فال تراه زوجه إال وهو رث الثياب ـ ما دام  

   .)1(! سواء كان جالساً أم قائماً ! ذر ريح ـ وال تشم منه إال أق!!! داخل البيت 
قـال  : "عن أىب سلمة إن عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ قالـت     : ـ ترخيم اسم الزوجة

يا عائش هذا جربيل يقرئك السالم ، فقلت وعليه السالم ورمحـة اهللا             :  يوماً   �رسول اهللا   
   .)2("  �وبركاته ، ترى ما ال أرى ، تريد رسول اهللا

أن يذّكر الرجل زوجه بأا أمجل هدية قدمتها له فالنة حني           : ً  لوكيات أيضا ـ ومن الس  
  .عرضتها عليه ، وأا أمجل من دخل حياته ، وأنه سعيد ذا الزواج وحنو هذا 

بأن يضع اللقمة ىف فيها ـ وله فيها أجر ـ أثناء األكل ، وأن يكثر مـن    : ـ أن يطعمها
، أخرجـه   " ولَكن يا حنظَلَةُ ساعةً وساعةً    " أثناء الطعام ،      واالبتسام خفيف الظل ،    )3(املزاح  
  .مسلم 

                                                                                                                                                                                                 
�0#وى : ا�34  )3()� �?�  ) .L�*)4\325 ا�1
  ! .*. ���ه "  ?s1. �#��ه" �� *�#ء و^�اط و�a#ء ، �B ا4. أع�ف أ��ه� ?���. أن  )1(
  ) .1896\4(و��(� ) 3/1374( أ ��ه ,��+ ا�%$#رى )2(
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ما يفعله بعض األزواج مبحادثة زوجته من عمله ليطمئن عليها  : ـ ومن السلوكيات أيضاً
: ، وما أمجل أن حيدثها ىف اهلاتف بعد خروجه من البيت أو ىف عمله أو قبل عودته فيقول هلا                    

ع هذه الكلمة وأوقعها عند الزوجة ، وما أمجل هذا الفعل أيـضاً مـن    ، وما أرو…أحبك  
  .الزوجة لزوجها

نعم مـصاصة ،    ! زهرة ، شيكوالته ، مصاصة      : ـ ومنهم من يعود إىل بيته ومعه هديته         
فقط تشعر الزوجة أنك تتذكرها دوماً ، علبة حلوى ، شئ حتبه الزوجة ويعرف الزوج هـذا                 

ل التعبري عن حبك لزوجتك وأا معك دائماً وتفكر فيهـا دومـاً   منها ، إىل غري ذلك ، فسب      
  .كثرية ، فقط أطرق الباب ، وستجد أضعاف هذا من زوجتك 

فعلى الرجل أن يتزين ألهله كما حيب       : تزين الرجل لزوجته     : ـ ومن السلوكيات أيضاً   
ك ، كما سئلت يتزين ألهله ، وكان من خري زينته السوا    � ، وقد كان     )1(أن تتزين هى له     

:  عند دخوله  بيتـه ؟ قَالَـت   �أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ عما كان يبدأ به   
اكو2(بِالس(.   

:  �، وقال) 228: البقرة ) (بِالْمعروف الذى علَيهِن مثْلُ ولَهن: (وقد قال تعاىل 
 أن للمرأة أن تتزين لزوجها ، على الرجل أيـضاً أن             فكما )1 ("إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ    "

يتزين لزوجه ،  وكما حيب منها أن تستحم ومتشط شعرها وتتطيب وحنو هذا قبل اجلماع ،                 
فعليه أيضاً مثل هذا ، فكما يريد أن ال يشم منها إال أطيب ريح ، فلها أيضاً مثل ذلك ، فعليه              

نها أال يراها ىف ثياب رثة ، فلها أيضاً وعليه أن           أن ال تشم منه إال أطيب ريح ، وكما يريد م          
إىن : ال تراه ىف ثياب رثة ، وقد روى عن ابن عباس     ـ رضى اهللا عنهما ـ أنـه قـال     

  .ألتزين إلمراتى كما تتزين ىل 
  
  

                                                           
�i أن ?�#�(�ك" و�Bb ه�ا ه� �� �#ب )1( #�  " .ع#�B ا�0#س آ
  . أ ��ه ��(� ، *���1� ا���B `\�- ، وآ�ا ا���أة )2(
��F%ـ
 ا��(ـ� ،   : ط " ا�1ـ�ل ا@�ـ0. *ـ. jـ�ح ا�ـ�#ء ا6 ا��ـ�0.      " *ـ. آ�ـ#ب   �jح ا@�ـ� : وا�34 .  أ ��ه ��(�  )1(
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  :ـ سلوكيات الزوجة 
  :ومن السلوكيات الىت على املرأة التحلى ا ىف البيت 

  :ـ حترمي إفشاء سر اإلفضاء 
وليحذر الزوجان من إفشاء أسرار اجلماع كما جيرى على ألسنة كثري من الشباب غري امللتزم               
بدينه من التفاخر والتباهى مبا جيرى بني وبني أهله وأنه ظل ميارس العملية اجلنسية فترة كـذا                 

يامة الرجلَ يفْضي إِلَى امرأَتـه      إِنَّ من أَشر الناسِ عند اللَّه منزِلَةً يوم الْق         : "�لقوله  ! وكذا  
أَنها كَانت عند : "وعن أمساء بن يزيد ـ رضى اهللا عنها ـ   )2(" وتفْضي إِلَيه ثُم ينشر سرها

   ولِ اللَّهسفْ           �را يقُولُ ملًا يجلَّ رفَقَالَ لَع ، هدنع وداُء قُعسالنالُ وجالرأَةً     ورلَّ املَعو هللُ بِأَهع
تخبِر بِما فَعلَت مع زوجِها فَأَرم الْقَوم فَقُلْت إِي واللَّه يا رسولَ اللَّه إِنهن لَيقُلْن وإِنهم لَيفْعلُونَ         

 )3(" ي شيطَانةً في طَرِيقٍ فَغشيها والناس ينظُرونَ      فَلَا تفْعلُوا فَإِنما ذَلك مثْلُ الشيطَان لَق      : ، قَالَ   
.  

ففى هذا بيان حرمة نشر وإفشاء أمور االستمتاع ووصف تفاصيله ، فأما جمرد ذكر اجلماع         
ومـن  " : �فإن مل تكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكروه ألنه خالف املروءة ، وقد قال              

   و بِاللَّه نمؤكَانَ ي     تمصيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيمِ الْآخووإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه        )1(" الْي 
فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن اجلماع أو حنو ذلك فال كراهة ىف                  

  . ذكره 
ـ           ن ـ ومما يؤسف له أن ظاهرة إفشاء أسرار اجلماع أصبحت فاشية وظاهرة بني كـثري م

النساء ، حىت إذا إجتمع بعضهن فال يكون احلديث إال عن اجلماع وما ترتديه كـل منـهن                  
لزوجها عند اجلماع ، وتروى هذه ، وحتكى تلك ، ماذا ترتدى وماذا تفعـل ؟  وىف هـذا                    
استثارة ملن ال متلك مثل ما متلك املتحدثة من مالبس ، مما يثري الضغائن بني النساء وأزواجهن                 

ألمر ببعضهن أن يكون احلديث عن مدة فترة  اجلماع ، فتروى هذه أن زوجها               ، بل وصل ا   

                                                           
1�م )2( .  
)3( +��,  : ��  .أ ��ه أ�
  ) .68\1(و��(� ) 2240\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
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يعاشرها فترة كذا ، وتلك تتباهى أن زوجها أشد منه وأقوى إذا تكون معاشرته هلا تـستمر                 
ومما جيعل املـرأة    !! فترة كذا ، مما جيعل بعضهن يسئن الظن بأزواجهن وأم غري كفء هلن              

الذى يطيل فترة اجلماع كذا وكذا فترمى شباكها عليه فتكون قد     اللعوب تنظر إىل زوج تلك      
  .جنت على نفسها براكش 

ـ فاحلذر احلذر أختاه من نشر وإفشاء سر اجلماع بينك وبني زوجك حىت حتفظي عليك               
  .بيتك وزوجك 

  " !!! :دخول احلمام"ـ عدم إستقبال الرجل بعد عودته من عمله بـ 
ذا اخلطأ الفاحش ، وذلك حينما تستقبل الزوجة زوجهـا          فان بعض من النساء يقعن ىف ه      

، مث  !!! بعد عودته من عمله بتزيني نفسها ، فتبدأ أول ما تبدأ بدخول احلمام لقضاء حاجتها                
اخل ، مما يؤدى إىل نفور الرجل ، خاصة إذا كانا يعيشان ىف مكان غري متسع ،           …االستحمام  

  .نها فيشم الرجل من املرأة ما يكره ، فينفر م
والتزين لزوجها قبل موعد عودته إىل البيت ، فريى منها أول مـا     " قضاء حاجتها "وإمنا عليها   

  .يرى عند ولوجله بيته أمجل ما يريده من زوجته 
  :ـ  التحذير من كفران العشري 

قَالَ خسفَت الشمس علَى : "روى البخارى عن عبد اهللا بن عباس ـ رضى اهللا عنهما ـ   
دهع    ولِ اللَّهسر �     ولُ اللَّهسلَّى رفَص �          ةقَرالْب ةورس نا موحا طَوِيلًا ناميق فَقَام هعم اسالنو 

ا ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا ثُم رفَع فَقَام قياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقيامِ الْأَولِ ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلً                 
                كَـعر لِ ثُـمامِ الْأَويونَ الْقد وها طَوِيلًا واميق فَقَام قَام ثُم دجس لِ ثُمكُوعِ الْأَوونَ الرد وهو

أَولِ ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ ثُم رفَع فَقَام قياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقيامِ الْ 
ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ ثُم رفَع ثُم سجد ثُم انصرف وقَد تجلَّت الشمس فَقَالَ         

          هاتيحلَا لو دأَح تومل ِسفَانخلَا ي اللَّه اتآي نم انتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش   ـكذَل مـتأَيفَإِذَا ر 
فَاذْكُروا اللَّه قَالُوا يا رسولَ اللَّه رأَيناك تناولْت شيئًا في مقَامك هذَا ثُم رأَيناك تكَعكَعت فَقَالَ                

         لَوا وقُودنا عهنم لْتاونةَ فَتنالْج أُرِيت ةَ أَونالْج تأَيي را        إِنينالـد تيقا بم هنم ملَأَكَلْت هذْتأَخ 
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ورأَيت النار فَلَم أَر كَالْيومِ منظَرا قَطُّ ورأَيت أَكْثَر أَهلها النساَء قَالُوا لم يا رسولَ اللَّه قَـالَ                  
لْعشري ويكْفُرنَ الْإِحسانَ لَو أَحسنت إِلَى إِحداهن الدهر بِكُفْرِهن قيلَ يكْفُرنَ بِاللَّه قَالَ يكْفُرنَ ا    

   .)1(" ثُم رأَت منك شيئًا قَالَت ما رأَيت منك خيرا قَطُّ
الزوج ، من املعاشرة ، وهذا هو حال املرأة إذا أحسنت إليها الدهر كله ،  أى :ـ العشري 
ومـىت  : مث أنت مل تلىب هلا طلباً من ملبس أو مأكل أو ترته وحنو هذا ، قالـت                  قوالً وفعالً ،    

رأيت منك اخلري منذزواجنا ، ومىت كنت حانياً رقيقاً شفيقاً مرحاً  جواداً ، هذه هى حياتى                 
  .…شقاء وعناء منذ أول ليلة من زواجنا التعيس : معك 

ايب الزوج عند الشجار أو اخلالف      احلذر من ذكر املرأة مساوئ ومع     : ـ ويرتبط بالسابق    
والشقاق ، له أو لغريه ، وهذا الفعل من الزوجة يوغر صدر الرجل جداً ، فلتكن منه املـرأة                   

  .على حذر
  ـ وماذا إذا كان الزوج خبيالً ؟

وأما إذا كان  الزوج خبيالً فلزوجته أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها أن كان هلا                  
فقالت له   �خارى أن هند امرأة أىب سفيان جاءت يوماً إىل رسول اهللا            ولد ، فقد روى الب    

 :                   كلَـدوو يـككْفـا يي مـذقَالَ خ هالم نذَ مأَنْ آخ اجتفَأَح يححلٌ شجانَ رفْيا سإِنَّ أَب
 وفرع1(بِالْم(.   

  ـ فكيف تظهر املرأة غضبها ؟
وجها أنواعاً وطرقاً شىت ، فمنهم من حتيل حياة زوجها ـ إن للمرأة ىف إظهار غضبها من ز 

ومنهن من جر الفراش ، !! جحيماً ال يطاق ، تارة بالصوت وتارة بالفعل ، أو جتمع كالً له          
ىف حياا وبيتها ، ومنهن من تـشتكى        " فضاء"ومنهن من جر البيت كله خملفة ورائها كل         

  .…اجلارات واجلريان
 �قـال رسـول اهللا      :   املؤمنني عائشة ىف بيان وإظهار غضبها        ولك أن تتأمل عمل أم    

وكَيف تعرِف ذَاك يا رسولَ اللَّه : قُلْت : إِني لَأَعرِف غَضبك ورِضاك ، قَالَت : "لعائشة يوماً 
                                                           

  ) .1512(و��(� ) 1994\5( أ ��ه ا�%$#رى )1(
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )1(
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نت ساخطَةً قُلْت لَا ورب إِبراهيم  إِنك إِذَا كُنت راضيةً قُلْت بلَى ورب محمد وإِذَا كُ         : ؟ قَالَ   
قَالَت ،  : قُلْت : كمإِلَّا اس اجِرأُه تلْ لَس2(أَج(.   

ـ ففيه استقراء الرجل حال زوجته  من فعلها أو قوهلا ، والعمل على إصالح ما بينه وبينها 
ى اهللا عنها ـ الىت مل جـر   ليعود احلب والوئام إىل حياما ، وتأمل قول أم املؤمنني ـ رض 

البيت أو الفراش أو تفعل كذا وكذا من فعل نساء املسلمني اليوم ، إمنا فقط كانت جر اسم                  
   ! .�إىل اسم إبراهيم  �النىب 

  !! .ـ وليكن الزوج صبوراً حليماً عند غضب الزوجة أو تدللها 
ما غـرت   " قالت  :  عنها   عن عائشة  رضى اهللا    : وللزوجة أسوق إليها هذا احلديث الطيب       

، "  على امرأة من نسائه ما غرت على خدجية لكثرة ذكره إياها ، وما رأيتـها قـط                 �للنيب  
 فعرف استئذان   �استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجية على رسول اهللا          : " وتقول أيضاً   

ـ    :  فغرت ، فقلت     )2(اللهم هالة بنت خويلد   :  فارتاح لذلك فقال     )1(خدجية ن وما تـذكر م
   . )3("عجوزٍ من عجائز قريش ، محراء الشدقني ، هلكت يف الدهر فأبدلك اهللا خرياً منها

ـ فماذا عن الزوجة الىت ال حتمد زوجها ، مما يؤدى إىل وقوع كثري من املـشاكل بـني                   
  الزوجني ؟
 لَما نزلَ عذْرِي من   :" عن عائشة قالت    : "أسوق للزوج هذا احلديث الشريف       : ـ اجلواب 

 ، ولـيعلم    )5( لَا نحمـدك     � فَأَخبرنِي بِذَلك فَقُلْت نحمد اللَّه       � جاَءنِي النبِي    )4(السماِء
الزوج أنه ال توجد امرأة كاملة اخلصال واألوصاف ، فإمنا خلقت املرأة من ضلع أعوج ، وإن                 

أة طالقها ، وإذا أردت أخـى       أعوج الضلع أعاله ، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته وكسر املر          
لَا يفْرك مؤمن مؤمنةً إِنْ كَرِه منها خلُقًا        : " �، وقد قال  " علياً"فكن أنت   " فاطمة"احلبيب  

 را آخهنم يضى أَن: ( ، وقال تعاىل )1("رسعئًا ويواْ شهكْرت وهو  ـريخ  البقـرة  ) (لَّكُـم :
216. (  

                                                           
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )2(

 ر^. ا6 ع20# :  أى )1(R?�  .?a%ه ا��eذان  
� :  أى )2()?�  [0� 
  .ا�(�2 ا��(2# ه#�
)3( 
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 طيب كرمي ىف زوجتك ، إن ذهبت حتصيه وجدته يفوق ما تنقمه  منـها ،                 فكم من خلق  
وكفاك أنك جتد املصرف احلالل لشهوتك ، وكفاك وضع رأسها على كتفيك وصـدرك ،               
وكفاك أن جتد منها اللمسة احلانية الرقيقة ، وكفاك أا من تقوم على شئون بيتك وشئونك ،                 

  .… ، وكفاك ، وكفاك…وكفاك 
  :قال بعضهم 

  ومـن لـه احلسنـى فقـط    مـن ذا الـذى مـا سـاء قـط 
  :وقال آخر 

  كفى باملرء نبالً أن تعد معايبه    من ذا الذى ترضى سجاياه كلَّها 
  :وقال آخر 

  ويعمى عن العيب الذى هو فيه      أرى كل إنسان يرى عيب غريه
   .!!!ىف عينه " اخلشبة"ىف عني  زوجته ، ويغفل عن " القذلة"فريى الزوج 

 )2("ال ينظر اهللا إيل امرأة ال تشكر لزوجها وهى ال تستغىن عنه            :" �قال  : وللزوجة أقول   
.  

  ـ مباذا تنصح كل زوج ليستدمي حمبة زوجته له ، غري ما تقدم من سلوكيات ؟
هناك أموراً كثرية ا تستطيع أن تستدمي حمبة زوجتك لك ، فإىل ما             : أقول له    : ـ اجلواب 

  :تقدم 
1-ر من مغازلة زوجتك ىف البيت ـ خاصة ىف شهور الزواج األوىل  ، فإن ذكريـات    أكث

األيام والشهور األوىل ستطبع ىف ذاكرا إىل األبد ، وا ومن أجلها تتحمل الزوجة الكـثري                
  .والكثري 

تارة تكون بأن متتدح ملبسها وشعرها ومأكلها ومشرا ، وتـارة إذا            :  ومغازلة الزوجة   
 لك الطعام ـ مثالً ـ اذهب خلفها واحتك ا من خلفهـا مزاحـاً ، وتـارة      دخلت لتعد

                                                           
  " .العشرة" أخرجه النسائى يف :  صحيح )2(
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مبغازلتها بالكالم الفاحش ىف أثناء النهار دون أن تكون هناك معاشرة جنسية ، وتارة بـالنظر                
  .إىل مفاتنها ومدحها ، إىل غري ذلك 

ا عليها كناية   أو إشارة أو عالمة اتفق    ! كلمة سر   "وهناك من األزواج من تكون له ولزوجه        
ـ ىف أيام الزواج األوىل ـ فما أن يقوهلا الزوج ـ مازحاً   معهـا ـ ىف     !!!" عن اجلماع 

حضور األهل مثالً ـ إال ويضحك الزوجان معاً ، وال يدرى احلضور ـ مثالً ـ عما يتحدثا 
  .أن هناك وسائل شىت إلشاعة جو املرح وبيان حب الرجل زوجته : ، واملراد 

   .)1( السؤال عن صحتها يومياً  ال تنسى-2
 ال تنم إال بعد أن متسك يدها وتتحدثا معاً ولو قليالً ، فهناك من حيرص على أال ينام ـ  -3

وجد اجلماع أم ال ـ إال بعد ميسك بيد زوجته ـ وقد ناما على ظهرمها ـ ويتحدثا قليالً ،    
لطقوس املعمول ا دوماً قبل      حىت يكون أحد ا    )2(وإن مل يكن الزوج يفعل هذا تفعله الزوجة         

  .النوم ، وهذا مما يزيد جداً ىف زيادة احلب واالرتباط بني الزوجني 
  . ال تنسى شكرها ـ بالكلمة أو باللمسة ـ على ما تعانيه ىف أعمال البيت -4
" جزاك اهللا كل خري"منتهياً بـ " لو مسحت" تأدب ىف احلديث معها ، مبتدئاً كالمك بـ     -5

، فإنه إذا كان هذا حديثك مع زميلتك ىف العمل أو صديقك ، فالزوجة أوىل ذا                " شكراً"أو  
.  
  . ال تنسى قبلة الصباح قبل اخلروج إىل العمل ، وقبلة املساء عند النوم -6
 ضع القواعد ىف بداية احلياة الزوجية الىت تسريا عليها معاً دون إجحاف هلـا ، ككيفـة                  -7

الطرف اآلخر ، وعدم ارتفاع األصوات عند النقـاش ، وإذا           النقاش واحترام كل طرف رأى      
ارتفع صوت طرف خبا صوت الطرف اآلخر ، ومىت يبدأ النقاش   وكيف ، ومىت ال يكون                  

  .…هناك نقاش ، كيفية التعامل مع األهل  والزيارات ،
  . أخرج معها إىل الترته كلما استطعت هذا -8

  :وللزوجني 
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  .د اآلخر  لتكن غاية كل منكما إسعا-9
  . ال جتعال اركما مير جبفاء ، دون أن يتخلله احلب والغرام -10
  . ليتساهل كل طرف أمام قرينه -11
  . ال يكرر أحدكما طلباً رفضه اآلخر من قبل -12
  . ال تكررا حديثاً عن مشاحنة أو شقاق كان ، حىت ال تعيدا األحزان واملضايقات -13
   .)1( تعلو الوجه  ال تتقابال إال واالبتسامة-14
 ال تغضا معاً ىف وقت واحد ، ولتكن أنت  ـ صاحب القوامة ـ أكثر صرباً واحتماالً   -15

  .، وال تنسى أنك تتحدث إىل حبيبتك وزوجتك 
 استمع إليها وإىل حديثها ، وإياك من تسفييه رأيها ، أو االستهانة بعقلها ، ولـك ىف                  -16

 ىف حديث أم زرع ، وكما استمع إىل رأى زوجته           األسوة احلسنة كما تقدم    �رسول اهللا   
  .عند النحر 

بعد الزواج ، وهذا املرض كثرياً ما يصيب الرجـال    " اخلرس الزوجى " احلذر من مرض     -17
  " !! .السكتة  الكالمية"بعد الزواج مما يؤدى بكثري من الزجيات إىل املوت مبرض 

 زوج موضعها لوجد فيهـا الراحـة        وهذه قاعدة هامة جداً لو وضعها كل      : ـ قاعدة هامة    
أن يتعامل الزوج مع زوجته على أا مل تزل : الزوجية الىت يفتقدها الكثري من األزواج ، وهى    

بعد اخلطيبة ال الزوجة ومن املقرر أن ـ أكثر اخلطاب ـ فترة اخلطبة وزماا حياول جاهـداً    
األخالق وإن مل يكن يتخلق      بعض   )1(" يتكلف"أن يظهر أفضل وأحسن ما يتحلى به ، وأن          

ا ، فترى بعضهم ال يستطيع ـ مثالً ـ أن يتحمل مداعبة طفل ، ولكنه عند وجـوده ىف    
بيت خطيبته تراه يالعب األطفال ويلعب معهم ويضاحكهم  كطفل صغري ، فريسم البـسمة               
 على وجه خطيبته ، وتري فيه الزوج العطوف على األطفال احملب هلم ـ وان كان األفـضل  

واألوىل أن يكون اخلاطب على سجيته وال يتكلف من األخالق ما ليست فيه حىت ال يدخل                
أن الرجل إذا تزوج تراه يكون ىف بيته رث اهليئة قبـيح  : ىف باب الغش واخلداع ـ واملراد  
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فتراه وقد  " اخلرس الزوجى "املنظر ، تشم منه زوجته الريح غري الطيبة ، يصاب كما يقال بـ              
وقد " إذا دخل فهد"ث مع زوجته ، وأمهل مداعبتها ومغازلتها ـ وقد ذهب منه  أمهل احلدي

كان هذا شغله الشاغل من قبل ، بينما تراه خارج بيته يضحك مع أصدقائه وميازحهم ، فإذا                 
عاد إىل بيته محل اهلموم وذهب الضحك واملزاح أدارج الرياح ودخل بيته بالوجه العابس وقلة 

  " .فال يوجل الكف ليعلم البث"ال الزوجة وصحتها احلديث والسؤال عن ح
ـ فماذا عن طاعة املرأة زوجها ، إذا طلب منها ماال يقره الشرع مـن عـدم ارتـداء                    

فعل أو قول  أى احلجاب الشرعى مثالً ، واخلروج متربجة سافرة ، أو جمالسة أصدقائه أو
  خيالف الشرع ؟
  . ىف معصية اخلالق اعلمى أختاه انه ال طاعة ملخلوق : ـ اجلواب

نعتها لصديقة أو جارة لزوجهـا كأـا        : ـ هذا ومن األخطاء الىت تقع فيها بعض النساء          
لَا تباشر الْمرأَةُ الْمـرأَةَ فَتنعتهـا       : " قال   �يباشرها ، روى البخارى عن عبد اهللا بن مسعود        

   .)1(" لزوجِها كَأَنه ينظُر إِلَيها
  ؟" النساء ناقصات عقل ودين: "أن  ���� عن قوله ـ وماذا

لفظ احلديث كما جاء عند اإلمام البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدرى قال             : ـ اجلواب   
 ":    ولُ اللَّهسر جراِء              �خسالن رشعا ماِء فَقَالَ يسلَى النع رلَّى فَمصطْرٍ إِلَى الْمف ى أَوحي أَضف 

ن فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ فَقُلْن وبِم يا رسولَ اللَّه قَالَ تكْثرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ الْعشري                تصدقْ
ـ                 صانُ ، ما رأَيت من ناقصات عقْلٍ ودينٍ أَذْهب للُب الرجلِ الْحازِمِ من إِحداكُن قُلْن وما نقْ

دينِنا وعقْلنا يا رسولَ اللَّه قَالَ أَلَيس شهادةُ الْمرأَة مثْلَ نِصف شهادة الرجلِ قُلْن بلَـى قَـالَ                  
                ن نم كلَى قَالَ فَذَلب قُلْن مصت لَملِّ وصت لَم تاضإِذَا ح سا أَلَيهقْلع انقْصن نم كفَذَل انقْص

  . للحديث �، هذا لفظه وشرحه "دينِها 
يعىن أن النساء  جمموعة مـن       " النساء ناقصات عقل ودين   : "ويظن الكثري من الرجال أن      

البله األغبياء املفرطات ىف أمور دينهن ، فيتعامل الرجل مع املرأة من هذا املنطلق الغريب ، فال                 
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متر  به ، أو تتهاون ىف صالا وحجاا ومعامالا مع           يعتب عليها إذا أمرها بأمر شرعى فلم تأ       
جاراا دون حدود شرعية وأصول دينية ، فترى الكثري من الرجال يتهاون ىف األمور الشرعية               

  .مع زوجته بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين 
ـ                  رأة ـ وترى فريق آخر يتعامل مع املرأة وكأا طفل صغري ال عقل له ، فيتهاون بعقل امل

انىت هتعملـى راسـك   "يقول لزوجه  حىت وتفكريها ورأيها ، واضعاً رأيها ىف ذيل القائمة ،
، ومل يتذكر أنه حني تقدم خلطبتها اشـترط أن          ! ال تضعى عقلك مساوياً لعقلى      " ! براسى

تكون الفتاة الىت سريتبط ا تصغره بسنوات مخس أو عشر أو أكثر أو أقل ، وأا مع هـذا                   
عقل الرجل وتسايره وتتعامل مع هـذا       " حتتوى" السن بينهما إال أا استطاعت أن        الفارق ىف 

العقل الذى يفوقها سناً وخربة وتعامالً مع الناس ، استطاعت أن تكون على قدم املساواة مع                
هذا العقل ، وأعجب اخلاطب وقتها بعقل فتاته ونظرا الثاقبة ، وعقلها الذى احتوى عقلـه                

 ، مث ما لبث بعد الزوج أن استهان بعقلها ونظرا واستهان بزوجتـه أميـا                وسايره وعايشه 
استهانة ، وهذه االستهانة بعقل املرأة إمنا هو سهم قاتل يغرسه الرجل ىف قلب املـرأة دون أن              
يدرى ، فلتكن على حذر أخى املسلم من أن تستهني أو حتط من قدر زوجته ىف حديثك معها 

  .أو عنها 
 : � ، وقولـه )1(" النساَء شقَائق الرجالِ  : "�يان قدر املرأة وشرفها قوله   ـ ويكفى ىف ب   

واثنتني : من كان له ثالث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرمحهن فقد وجبت له اجلنة ، فقال له                "
وكفاها شرفاً أن من قُتل دون الدفاع عن شرفه وعرضه          " ،   )2(" واثنتني: يا رسول اهللا ؟ قال      

 ، وكفاها شرفاً أن أول املؤمنني       )3(" من قتل دون أهله فهو شهيد      : "�اً ، قال    كان شهيد 
 كانت امرأة وهى أم املؤمنني خدجية ـ رضى اهللا عنها ـ ، وكفاها شرفاً أن   �برسول اهللا 

 حنـر   �زوج عمار بن ياسر ، وكفاها أن النىب       " مسية"أول شهداء اإلسالم كانت امرأة وهى       
 إىل غري ذلك الكثري من األحاديث الىت تبني فضل املـرأة وكرامتـها              بناء على رأى زوجه ،    

  .وإكرم اإلسالم هلا
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إن من مين املرأة ـ يعىن الربكة ـ تبكريها باألنثى قبل الـذكر ،    : يقول وائلة بن األسقع 
: ورى الـش ) (يشاء إِناثًا ويهب لمن يشاء الذُّكُور لمن يهب: ( يقول �وذلك أن اهللا 

49. (  
" ذكراً"أن أمرياً عربياً يكىن أبا محزة ، تزوج امرأة ، ومتىن أن تلد له               : ومن طريف ما روى     

فولدت له بنتاً ، فهجر مرتهلا لشدة غيظه ، فضار يأوى إىل بيت آخر ، فمر خببائها يومـاً ،                    
  :فسمعها تداعب ابنتها قائلة 

   الذى يلينـايظـل بالبيـت     مـا ألبـى محـزة ال يـأتينــا
  ليـس له من أمرنا ماشينـا     غضبـــان أن نلــد البنينــا 

  وحنـن كاألرض لزارعينـا     وإمنـا نـأخــذ مـا أعطينـا 
    ننبت ما قد زرعوه فينا

   .)1(وما أن مسع أبا محزة هذا منها ، حىت أخذه احلنان إليها وإىل ابنته ودخل بيته يقبلهما 
  يت األهل سواء كان بيت أهل الزوج أو الزوجة ؟ـ فماذا عن الزواج ىف ب

ـ وصية أوصى ا كل زوج يبدأ حياته الزوجية أال يبدأها ىف بيت أهله أو أهلها ، وليكن له                   
ولزوجه بيتهما اخلاص ما ، وان كان قليل األثاث واملساحة ، إال أنه سيجنبه الكـثري مـن                  

لها ، فإن كان أهل بيـت أهـل العـروس           املشاكل الىت تنشأ من زواجه ىف بيت أهله أو أه         
مفتقدين للوعى الديىن وااللتزام حبالل اهللا وحرامه فإن الزوج سيعاىن أشد املعانة ، خاصة إذا               
كان أهل العروس شديدى املعاملة فلن يستطيع الزوج حينئذ أن تكون له الكلمة العليا علـى                

 ذلك فكـذلك ، وان كـان        زوجه وحنو هذا مما هو معروف ومشهور ، وأن كان أهله مثل           
أحدهم يلتزم بشرع اهللا وحالله وحرامه فسيعاىن الزوج أيضاً ىف دخوله وخروجه بل وحـىت               
جلوسه مع أهله ، وسيجد احلرج الشديد من هذا ، وإذا كان أهله مثل ذلك فكذلك ، خاصة 
إذا كان له اخوة يدخلون وخيرجون مما هو معروف ومشهور ، ولذلك فإىن أنصح كل زوج                
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أن يكون له بيته املستقل وإن كان قليل األثاث واملساحة ، إال أنه أفضل له بكثري من  زواجه                   
  .ىف بيت أهله أو  أهلها 

  ـ هل جيوز كذب الرجل على زوجته ؟
نعم جيوز ، للرجل أن يكذب على زوجه ىف إصالح ما بينهما ودوام العـشرة               : ـ اجلواب   

رأت عيىن ـ على قلة مجاهلا مثالً ـ أنت كذا وكذا   أنت امجل من : بينهما ، كأن يقول هلا 
، أو الوعد بتلبية طلبها لكذا وكذا إن يسر اهللا تعاىل له جاء به ، يريد دوام احلب واملعاشـرة                    

  .بينهما 
رخص ىف شئ من الكذب إال       �ما مسعت رسول اهللا   : ـ روى مسلم عن أم كلثوم  قالت         

صالح ، والرجل يقول القول ىف  احلرب ، والرجل        الرجل يقول القول يريد به اإل     : "ىف ثالث   
  " .حيدث امرأته ، واملرأة حتدث زوجها

  ـ إذن هل جيوز كذب املرأة على زوجها ؟
ىف إظهار الود لزوجها كما سبق عند الرجل ، فتقول له أنت أمجل مـن رأت                 : ـ اجلواب 

 ـ عياذاً باهللا تعاىل ـ مث  عيىن ـ على قلة وسامته مثالً ـ فال تعصى اهللا تعاىل فتخون زوجها
فاملرأة الىت تكذب على زوجها على ىف كل صغرية وكبرية ال يـأمن الرجـل               ! تكذب عليه   

إِنَّ الصدق يهـدي    :" من الكذب كما روى البخارى ومسلم ، قال          �جانبها ، لتحذير النىب   
لرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ صديقًا وإِنَّ الْكَذب يهدي        إِلَى الْبِر وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى الْجنة وإِنَّ ا        

" إِلَى الْفُجورِ وإِنَّ الْفُجور يهدي إِلَى النارِ وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكْتب عند اللَّه كَـذَّابا                 
فإا للحديث تصبح فاجرة ، وال      فاملرأة الىت تتخذ الكذب وسيلة للخروج وعمل ما حيلو هلا           

  .يرضى الرجل أن يعاشر فاجرة عياذاً باهللا تعاىل ، وكم هدم الكذب بيوتات كثرية 
  ـ ما هى مواصفات فىت األحالم ؟

خيتلف وصف فىت األحالم بإختالف الفتاة ، فمنهن من ترى أن فىت أحالمهـا               : ـ اجلواب 
الدراسـى ،   " املؤهل"املال دون النظر إىل     صاحب الشهادة العليا ، ومنهن من تراه  صاحب          
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ومنهن من ترى فىت أحالمها اللبق خفيف الظل ، ومنهن من تراه الوسيم دون النظر إىل املال                 
  .أو املؤهل الدراسى ، إىل غري ذلك ، فكل فتاة هلا مواصفات ختتلف عن مثيالا من الفتيات 

  عدىن أن أنا ارتبطُ به ؟ـ وكيف أعرف أن هذا الفىت هو فىت األحالم الذى يس
!  ؟ )1(ال سبيل لك إىل هذا ، فأىنّ لك معرفة فىت األحالم ، أمن خالل اهلاتف                 : ـ اجلواب 

وهل أباح لك الشرع مثل هذا التعارف ، فال         ! أم من خالل اجلرية ؟    ! أم من خالل اجلامعة ؟    
" درة"مكنونـة ، و     " جوهرة"سبيل إىل معرفة فىت األحالم إال أن يتقدم إىل خطبتك ، فاملرأة             

غالية ال يطلع عليها إال من يعرف قدرها وعزها وشرفها ، واملقياس كما تقدم هـو مـدى                  
  .متسك هذا اخلاطب بدينه ومبا أمره به الشرع احلنيف 

ـ فكم من فىت غر الفتيات ملبسه وحسن حديثه ومعسول كالمه ، ىف اهلاتف أو مـدرج                 
  .مث هو عند الزواج كسراب ىف صحراء ال وجود   له اجلامعة أو لكونه جارٍ هلا ، 

  ـ هل هناك ما يسمى بالزوجة النكدية ؟
وإال فما من زوجـة     ! نعم ، والزوجة النكدية هى نكدية بنكد زوجها عليها           : ـ اجلواب 

  .ترضى بتعاسة بيت الزوجية ، وترفض أن ترفرف أجنحة السعادة واحلب على عشها 
  ـ والزوج النكدى ؟

كذلك ال يوجد زوج يأىب أن تكون حياته الزوجية سعيدة هادئة هانئة ، إمنـا                : وابـ اجل 
  ! .زوجته عليه " بنكد"يتحول إىل الزوج النكدى 

ـ عند تعريفك ألفاظ النكاح والتزويج تعرضت ـ ىف اهلامش ـ إىل بيان الفرق بني لفظىت   
قرأ ىف كتاب اهللا تعاىل فأجده تـارة        النكاح والزواج ، وربطاً ذا البيان اللطيف فأنا عندما أ         

  .فهل هناك فرق بينهما ؟ " امرأة"وتارة بأا " زوجة"يصف الزوجة بأا 
  :ـ الفرق بني الزوجة واملرأة 
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ىف كتب الفقه ، بينما جتد القرآن العظيم قد         "  املرأة"و  " الزوج"ال جتد فرقا يذكر بني لفظ       
ىف حق أهل الـشرك     " املرأة" حق أهل اإلميان ولفظ      ىف" الزوج"فرق بينهما ، فاستعمل لفظ      

  .والكفران 
 ، قال تعاىل    )1(وأما األزواج فجمع زوج وقد يقال زوجة واألول أفصح وا جاء القرآن             "
 �، وقال تعاىل ىف حـق زكريـا   ) 35: البقرة ) (الْجنةَ وزوجك أَنت اسكُن آدم يا: (

)ا لَهنلَحأَصو هجو90: األنبياء ) (ز   . (  
إـا  : "ومن الثاىن قول ابن عباس ـ رضى اهللا عنهما ـ ىف ـ عائشة رضى اهللا عنها ـ     

   .  )2(" زوجة نبيكم ىف الدنيا واآلخرة
  : وقال الفرزدق 

  كساع إىل أسد الشرى يستبيلها        *  وإن الذى يبغى ليفسد زوجىت  
: ا هو مجع زوجة وإال فجمع زوج أزواج ، قال تعـاىل             وقد جيمع على زوجات وهذا إمن     

)مي هف مهاجوأَزلَالٍ ولَى ظع كائونَ الْأَرؤكتلُوا: (،  وقال تعاىل ) 56: يس ) (مخةَ ادنالْج 

مونَ أَنتربحت كُماجوأَز70: الزخرف ) (و   . (  
  .   ان بلفظ الزوج مفرداً ومجعا كما تقدم وقد وقع ىف القرآن اإلخبار عن أهل اإلمي

، وقال ) 6: األحزاب ) (أُمهاتهم وأَزواجه أَنفُِسهِم من بِالْمؤمنِني أَولَى النبِي: (وقال تعاىل 
  ) .   59: األحزاب ) ( لِّأَزواجِك قُل النبِي أَيها يا: (تعاىل 

  :   ك بلفظ املرأة ـ واإلخبار عن أهل الشر
- 1: املسد ) (الْحطَبِ  وامرأَته حمالَةَ: (إىل قوله ) وتب  لَهبٍ أَبِي يدا تبت: (قال تعاىل 

فلما ) 10: التحرمي ) (لُوط وامرأَةَ نوحٍ امرأَةَ كَفَروا مثَلًا لِّلَّذين اللَّه ضرب: (وقال تعاىل )  4
 امرأَةَ آمنوا لِّلَّذين مثَلًا اللَّه وضرب: (شركتني أوقع عليهما اسم املرأة وقال ىف فرعون كانتا م

  .    ملا كان هو املشرك وهى مؤمنة مل يسمها زوجاً له ) 11: التحرمي ) (فرعونَ 
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إِنـا  : (وقال للنىب ) 35: البقرة ) (الْجنةَ وزوجك أَنت اسكُن آدم يا: (وقال ىف حق آدم 
) مطَهرةٌ أَزواج فيها ولَهم: (، وقال ىف حق املؤمنني ) 50: األحزاب ) (أَزواجك لَك أَحلَلْنا

  ) .  25: البقرة (
فقالت طائفة منهم السهيلى وغريه إمنا مل يقل ىف حق هؤالء األزواج ألن لسن بـأزواج                

ن التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين فجرد الكافرة منه كما جرد             لرجاهلم ىف اآلخرة وأل   
  .منها امرأة نوح وامرأة لوط 

) 5: مرمي ) (عاقرا وكَانت امرأَتي: (مث أورد السهيلى على نفسه قول زكريا عليه السالم 
  ) .    29: ت الذاريا) ( صرة في امرأَته فَأَقْبلَت: (وقوله تعاىل عن إبراهيم 

وأجاب بأن ذكر املرأة أليق ىف هذه املواضع ألنه ىف سياق ذكر احلمل والوالدة فذكر املرأة                
  .    أوىل به ألن الصفة الىت هى األنوثة هى املقتضية للحمل والوضع ال من حيث كانت زوجاً

مـشعر  ولو قيل إن السر ىف ذكر املؤمنني ونسائهم بلفظ األزواج أن هذا اللفـظ               : قلت  
باملشاكلة واانسة واالقتران كما هو املفهوم من لفظه فإن الزوجني مها الشيئان املتـشاان              

: الـصافات  ) (وأَزواجهم ظَلَموا الَّذين احشروا: (املتشاكالن أو املتساويان ومنه قوله تعاىل 
22    . (  

 اإلمام أمحد أيضاً ،  ومنـه   أزواجهم أشباههم ونظراؤهم ، وقاله   �قال عمر بن اخلطاب     
قرن بني كل شكل وشكله ىف النعـيم   أى )7:التكوير ) (زوجت النفُوس وإِذَا: (قوله تعاىل 

الصاحل مع الصاحل ىف اجلنة والفاجر مـع        :  ىف هذه اآلية     �والعذاب ، قال عمر بن اخلطاب     
  .  الفاجر ىف النار ، وقاله احلسن وقتادة واألكثرون 

وجت أنفس املؤمنني باحلور العني وأنفس الكافرين بالشياطني وهو راجع إىل القول            وقيل ز 
  .األول 

 الْمعـزِ  من الضأْن اثْنينِ ومن: ( مث فسرها 143األنعام ) أَزواجٍ  ثَمانِيةَ: (قال تعاىل 

 ، ومنـه    فجعل الزوجني مها الفردان من نوع واحـد ) 144 ـ  143: األنعام ) (اثْنينِ
  .   زوجا خف وزوجا محام ، وحنوه : قوهلم 
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 لَا: ( وال ريب أن اهللا سبحانه وتعاىل قطع املشاة واملشاكلة بني الكافر واملؤمن ، قال تعاىل 

، وقال تعاىل ىف حـق  ) 20:احلشر ) (الْجنة أَصحاب وأَصحاب الْجنة النارِ أَصحاب يستوِي
) 113:آل عمـران  (اآليـة  ) الْكتابِ أَهلِ سواء من لَيسواْ: (الكتاب وكافرهم مؤمىن أهل 

وقطع املقارنة سبحانه بينهما ىف أحكام الدنيا فال يتوارثان وال يتناكحان وال يتوىل أحـدمها               
صاحبه فكما انقطعت الوصلة بينهما ىف املعىن انقطعت ىف االسم فأضاف فيها املـرأة بلفـظ                

  .   ة ارد دون لفظ املشاكلة واملشاة األنوث
وتأمل هذا املعىن جتده أشد مطابقة أللفاظ القرآن ومعانيه وهلذا وقع على املـسلمة امـرأة                

  .   الكافر وعلى الكافرة امرأة املؤمن لفظ املرأة دون الزوجة حتقيقا هلذا املعىن واهللا أعلم 
 هلب امرأته ومل يقل هلا زوجته ألن أنكحة         وهذا أوىل من قول من قال إمنا مسى صاحبة أىب         

الكفار ال يثبت هلا حكم الصحة خبالف أنكحة أهل اإلسالم فإن هذا باطل بإطالقه اسم املرأة                
  .على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح 

وتأمل ىف هذا املعىن ىف آية املواريث وتعليقه سبحانه التوارث بلفظ الزوجة دون املرأة كما               
إيذانا بأن هذا التوارث إمنـا  ) 12: النساء ) (أَزواجكُم ترك ما نِصف ولَكُم: (ىف قوله تعاىل 

وقع بالزوجية املقتضية للتشاكل والتناسب واملؤمن والكافر ال تشاكل بينهما وال تناسب فال             
  .   يقع بينهما التوارث 

   .)1( وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاملني
إذا كانت مسلمة متزوجة بكافر ، أو كافرة        " املرأة"خنلص مما سبق أن القرآن أوقع اسم        

  .متزوجة مبسلم ، أو يكون  مشركني 
إذا شابت احلياة الزوجيـة مـا       " املرأة" على ما سبق أن القرآن أوقع اسم         )2(وزاد بعضهم   

زوجني حالف وصل إىل الطالق أم      عاقراً ، أو حيدث بني ال     " املرأة"يعكر صفوها ، بأن تكون      
  .ال 
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وهى مجع   امـرأة ،  ) 1: الطالق ) (فَطَلِّقُوهن النساء طَلَّقْتم إِذَا: (ومن األول قوله تعاىل 
  .ومجع زوج أزواج كما تقدم بيانه 

مرمي ) (اقراع وكَانت امرأَتي ورائي من الْموالي خفْت وإِني : (�فمن األول قول زكريا 
رغم كوما مسلمني ، إال أن احلياة الزوجية ال تسري ىف مسارها الطبيعى لكوا عاقراً ،                ) 5: 

 40: آل عمران ) (عاقر وامرأَتي الْكبر بلَغنِي وقَد: (، ومثله " املرأة"فأوقع القرآن عليها لفظ 
رآىن بعد أن رزقه اهللا تعاىل الولد  قال  ىف موضع آخر ، مث تأمل الوصف الق�قول زكريا ) 

  .امرأته ، فتأمل : ومل  يقل ) 90:األنبياء ) (زوجه وأَصلَحنا لَه: (تعاىل 
وهو أن تشوب احلياة الزوجية ما يعكر عليها صفوها من خالف وشقاق كما             : ومن الثاىن   
فهذه مخسة ) 128: النساء ) (إِعراضا أَو شوزان بعلها من خافَت امرأَةٌ وإِن: (ىف قوله تعاىل 

  .ىف كتاب اهللا تعاىل " املرأة"وجوه ىف إيقاع اسم 
تبتغـي   لَـك  اللَّه أَحلَّ ما تحرم لم النبِي أَيها يا: (فماذا تفعل ىف قوله تعاىل : ـ فإن قيل 

اتضرم اجِكومع وجـود  " املرأة"على " الزوج"لق تعاىل لفظ ؟ فقد أط) 1: التحرمي ) (أَز
مع وجـود  ) 37: االحزاب ) (زوجك  علَيك أَمِسك: ( لزيد �اخلالف والشقاق ؟ وقوله 

  المرأَتـه  مـصر  من اشتراه وقَالَ الَّذي: (اخلالف ، وقول عزيز مصر كما أخرب تعاىل عنه 
  ؟) 21: يوسف (

إن اخلالف القائم ليس خالفاً دائماً ، إمنا كان خالفاً وقتياً مل يستمر كثرياً :األول : اجلواب 
  .كما جاء ىف كتب السري والتاريخ 

فهو من باب التفاؤل بأال تستمر اخلالفات وأن تسري احليـاة الزوجيـة ىف              : ـ أما الثاىن    
  .جمراها الطبيعى 
 ينفَعنا عسى أَن: (نها القرآن قوهلا إن امرأة العزيز كانت عاقراً كما أخرب ع: ـ والثالث 

أَو ذَهختا نلَد21: يوسف ) (و. (  
 امرأَةُ ىف الْمدينة نِسوةٌ وقَالَ: (قال تعاىل : وبعد ما تقدم لك أن تتأمل هذه اآليات البينات 

، وقوله ) 30: يوسف ) (مبِنيٍ ىف ضالَلٍ لَنراها إِنا حبا شغفَها قَد نفِْسه فَتاها عن تراوِد الْعزِيزِ
 وقَالَـت : (، وقوله تعاىل ) 52: يوسف ) (حصحص الْحق اآلنَ الْعزِيزِ امرأَةُ قَالَت: (تعاىل 
أَترنَ اموعرف تنٍ قُريلِّي ع  لَكالَ: (، وقوله تعاىل ) 9: القصص ) (وو تفلْتي نكُمم دأَح 

لَمـن   إِنها قَدرنا امرأَته إِالَّ: (، وقوله تعاىل ) 81: هود ) (أَصابهم مصيبها ما إِنه امرأَتك إِالَّ
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ابِرِينالْغ) ( ي: (وقوله تعاىل  )  60: احلجرإِن دتجأَةً ورام مكُهلمت) ( وحنـو  ) 23: النمل
  .  تعاىل هذا ىف كتاب اهللا

 رجلَـينِ  يكُونا فَإِن لَّم: ( لبيان اجلنس كما ىف قوله تعاىل " املرأة"وقد يأتى اسم : قلت    
) تـذُودان   امـرأتينِ  من دونِهِم ووجد: ( ، وقوله تعاىل ) 282: البقرة ) (وامرأَتان فَرجلٌ

 يورثُ كَانَ رجلٌ للنبِي وإِن نفْسها وهبت إِن ؤمنةًوامرأَةً م: (وقوله تعاىل ) 23: القصص (
  .هذا واهللا اعلم مبراده ) . 50: األحزاب ) (امرأَةٌ أَو كَالَلَةً

  ـ فهل من فرق بني لفظىت البعل والزوج ؟
، البعل والزوج : كما إستخدم القرآن الكرمي منهجا خاصاً ىف استعمال لفظىت : ـ اجلواب 

ويبدو للوهلة األوىل أن ال فرق بينهما ، ولكن القرآن املعجز قد فرق بينهما كما سترى 
  .بفضل اهللا تعاىل وحده 

إذا شابت احلياة الزوجية ما يعكـر       " الزوج"بدالً من   " البعل"فالقرآن الكرمي استخدم لفظ     
" الزوج"تكون  عليها صفوها من خالف قد يصل باحلياة الزوجية إىل حد االنفصال ، أو أن               

  " .امرأة"عاقراً كما تقدم فسماها 
 أَن جناْح علَيهِما فَالَ إِعراضا أَو نشوزا بعلها من خافَت امرأَةٌ وإِن: (ومن ذلك قوله تعاىل 

 على" املرأة"فلما وقع اخلالف بني الزوجني أوقع تعاىل اسم ) 128: النساء ) (بينهما يصلحا
  .على الرجل " البعل" الزوج ـ كما تقدم ـ وأوقع اسم

  ).228:   البقرة ) (إِصالَحا أَرادواْ إِنْ بِردهن ىف ذَلك أَحق وبعولَتهن: (وكقوله تعاىل 
يـنكحن   أَن هنتعـضلُو  فَالَ أَجلَهن فَبلَغن النساء طَلَّقْتم وإِذَا: (ـ يرد على هذا قوله تعاىل 

نهاجواْ إِذَا أَزواضرم تهنيب وفرعولـيس  " الزوج"فأوقع تعاىل اسم )  232: البقرة ) (بِالْم
  .مع وجود اخلالف " البعل"

  .إن هذا ىف مقام الطالق الرجعى ، واهللا أعلم مبراده : قالوا : ـ واجلواب 
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  ومـن أبـواب اجلمـاع
 لَّكُـم  حرثٌ نِسآؤكُم: ( وهال شرحت لنا قول اهللا تعاىل م اجلماع ؟ـ فماذا عن أحكا

؟ على أن يكون الشرح وافيـاً  ) 223: البقرة ) (َألنفُِسكُم  وقَدمواْ شئْتم أَنى حرثَكُم فَأْتواْ
 عبد  يوافق العصر احلديث ومستجداته ، فإنا دائماً إذا قرأنا شرح هذه اآلية أو شرح حديث              

اهللا بن عباس ـ رضى اهللا عنهما ـ ال نفهمه جيداً الستعجام بعض ألفاظه علينا ، مع افتقاد   
  .الشرح الذى يوافق هذا العصر ومستجداته 

أما عن  أحكام اجلماع فهى كثرية جداً ، حناول أن نأتى على   بعـضها ،                   : ـ اجلواب 
احلياة الزوجية ، بل سورمبا يؤدى ا إىل        وذلك ألمهيتها ، وجهل الكثري ا مما يؤدى إىل تعثر           

أن أكثر املشاكل أو أن  أى "املشاكل الزوجية تبدأ من الفراش: "مفارق الطريق ، وكما يقال 
منشأ جلّ املشاكل الزوجية هو الفراش ، فمىت كان الفراش سعيداً كانت احليـاة الزوجيـة                

عند حـدوث املـشاكل     " ن الفراش فتش ع : "أقول  " فتش عن املرأة  : "سعيدة ، وكما يقال     
الزوجية ، ىف عاملٍ أصبح فيه الكل مشغول بعضوه التناسلى ، والبحث عن سبل إشباع الغريزة              

ىف ( اجلنسية ، ىف زمن التلفاز والفيديو والدش واإلنترنت ، ىف زمن انتشار العرى ىف كل مكان 
ىف زمن سيطرة   ) ة منها واملقروءة  الطريق ، ىف املواصالت ، ىف العمل ، ىف وسائل اإلعالم املرئي           

 وصـحابته   �األفالم على عقول الناس وحتول الناس من اختاذ القدوة الصاحلة من سرية النىب              
الكرام وتابعيهم وتابعى التابعني ، إىل اختاذ القدوة من أصحاب العهر والفـسق واملطـربني               

  .واملطربات واملمثلني واملمثالت 
التغريب والتحهيل التعليمى ، وقصر التعليم الديىن على مدارس و) زمن الغربة(ىف هذا الزمن 

ومعاهد قليلة بعينها ، حىت أاصبح التعليم العام هو اهلدف واملراد ، وتغييـب أمـور الفقـه                  
والطهارة واحليض والغسل وحنوها ، والىت تتطرق بدورها إىل احلديث عن مس العورة مـثالً               

 ض والزواج وآدابه وأحكامه ىف مراحل التعليم اهلـام ، للرجل واملرأة ، وأحكام هذا ، واحلي

 وهى سياسة غربيـة  –أصبح هذا األمر غري مطروق باملرة لدى أكثر الشباب والفتيات  حىت
  واستتبع هذا اجلهل ـا ، ووضـعها ىف قائمـة             -بذرت بذورها وها هى جتىن مثرا اليوم        
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ذهـب   حـىت  "واملمنوع مرغوب"فيها احملظورات واملمنوعات ، واحلياء من احلديث عنها و
الكثري إىل تعلم تلك األمور بطريقة خطأ، عن طريق االت اجلنسية ، مث شرائط الفيـديو، مث            

وأخرياً اإلنترنت ، كل هذا حبثاً عن ذلك العامل اخلفى الذى جيهله الكثري من الشباب               ! الدش  
، بينما كان هذا األمر     ! علمية  والفتيات مع حصول الكثري على أعلى الشهادات والدرجات ال        

أصبحت املعلومات ـ اليوم ـ لدى الكـثري مغلوطـة      حىت مدروساً مطروقاً لدى السلف ،
بينما مل نرى هذا فيمن سبق ، بل كان عندهم العلم الشرعى مبثل هذه األمور ، ولذا                 ! خيالية

دى بصاحبها ـ  الفتيات واغتصان ، من أجل نشوة حلظات ، تو" خطف"مل جند ىف سريم 
فاملمنوع دائماً مرغوب ، من أجل هذا وغريه نرى العـود  ! والعياذ باهللا تعاىل ـ إىل اإلعدام  

إىل كتب من سبق فيما يتصل باملعاشرة الزوجية ، وفنون الفـراش  واملداعبـة واملالعبـة و                  
الفيـديو أو   الىت قد يراها البعض ىف أفالم اجلنس املبثوثة عرب شبكة اإلنترنـت أو              " األشكال"

الدش ، متعجبني من ذلك الكم من األشكال وفنون  اجلنس ، والىت أخـذها الغـرب مـن                   
خمطوطات العرب وكتبهم سرقة وانتحاالً ، وما أكثر ما يفعله الغرب مـن فنـون اجلـنس                 
واالستمتاع وهو مدون ىف كتب من سبق ، فهى دعوة إىل كل من يوسـوس لـه شـيطانه                  

أن يعلم أن ىف كتب من سبق غىن عن مـشاهدة تلـك    ) للتعلم(يثة  مبشاهدة تلك األفالم اخلب   
  .األفالم أو التعلم منها ، وسيجد فيما يأتى من كلمام ما يشفى غليله ، وحيقق مأربه 

 أَنـى  حرثَكُم فَأْتواْ لَّكُم حرثٌ نِسآؤكُم: (أوالً البد وأن نعلم أن قوله تعاىل : ـ فنقول 

مئْتعلى إطالقه ، فالزوجة كل الزوجة مباحة للزوج ـ والرجل كـل   ) 223: قرة الب) ( ش
)  شئْتم أَنى: (الرجل مباح للزوجة  ـ له أن يأتيها كيفما شاء وقتما شاء ، ففى قوله تعاىل  

للكيفية وليس للزمن ، وله أن يستمتع ا ـ وتستمع به ـ كيفما شاء دون حظر أو قيد ، له   
ـ   وتستمع به ـ كيفما شاءا ، وتأمل قول اإلمام الشافعى رمحه اهللا تعاىل وهو  أن يستمتع ا 

فأما التلذذ بغري إبالغ الفرج بني اإلليـتني ومجيـع    : ")1(يتحدث عن حكم النكاح ىف الدبر  
  " .اجلسد فال بأس به إن شاء اهللا تعاىل

                                                           
)1( .�#�. إن j#ء ا6 e�� .  
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الستمتاع ، وهى تغلق    فهذه اآلية الكرمية تفتح الباب أمام الزوجني وتضع أمامها كل سبل ا           
الباب أمام الكثري من األسئلة الىت تلح وتعن لكثري من األزواج ، هل له أن يفعـل كـذا أو                    

  .يستمتع بالطريقة كذا ، إىل غري ذلك الكثري والكثري مما يطرحه   األزواج 
 وىف رواية   "اصنعوا كُلَّ شيٍء غَير النكَاحِ    : " وقد سئل عن أحكام احليض       �وكذا ىف قوله    

 يعطى الزوجان حق االستمتاع كل االسـتمتاع ، ومل يـأتى خمـصص              )2(" إال اجلماع : "
   .)3(" اتق الدبر واحليضة : "�ليخصص أو حيرم أو حيظر نوع استمتاع إال ىف قوله

 فهذا هو التخصيص الوحيد الذى خصص أو قيد كيفية االستمتاع أو زمانه ، أما الكيفية               
فإذا اتق الزوج مكـان     " واتق احليضة  : "�وأما الزمان ففى قوله     " تق الدبر ا : "�ففى قوله   

  .الدبر وزمن احليضة له أن يصنع ما يشاء كيفما شاء وقتما شاء 
بتحرمي  ! )5( ومدعى الفضيلة )4(ال خيرج علينا أدعياء العلم  حىت وإمنا قدمت هذه املقدمة

بتحرميٍٍ ما فليأتنا بدليلـه إن    " يفىت"لى كل من    ما أحل اهللا تعاىل للزوجني من االستمتاع ، وع        
استطاع إىل ذلك سبيالً ، وها أنا أسوق إليك بعض ما قاله أهل العلم ىف هذا الشأن العظيم ،                   
كاإلمام الشافعى واالمام مالك وأىب حنيفة وابن حزم والقرطىب وابن القيم وغريهم كما سيمر              

 نِـسآؤكُم : ( بعد قوله تعاىل �مه حبديث النىب بك إن شاء اهللا تعاىل بعض كلمام ، وأقد
  ) .223: البقرة ) (شئْتم أَنى حرثَكُم فَأْتواْ لَّكُم حرثٌ

                                                           
)2( .e�� .  
)3( .e�� .  
)4( �?����#� .  
�ث *�2# ر��ل ا6  ���م ��از ا�8Fم *. �Bb ه�ا ا�eaن أ)5(� �Dو ، 
���Fا�� ع%#س ـ ر^ـ. ا6   �و ��2- ا� -� ، و�� ��

�� أراد �i1��)* #ً%�1 و��ـ���رك ع(ـ. ر�ـ�ل ا6     * ، .�#��� �P إن j#ء ا6 �� #�
 ، آ� �ع20�# ـ ، و�� ���ه�# ا7/

          `� ع(. ا�� ع%#س `� ع(. ا�n#م ا�a#*�. و�#�P وأ�. ��0�
 وا�� ا���1 وا��1             )�sـ�ع. ا��>%. و��ـ�ه� ، وآ�ـ. �ـ

" 
���ـ#ت ?�(��2ـ# ا�ـD ��\9%ـB                        " �34ة ��?�)ع(. أ*8م ا���0�# وا������#ت و�# *�2# �� أ��ـ#ظ ?0ـ�ى �2ـ# ا�R%ـ�� ، و
ع(ـ. إع48ـ#ت ا��(�ـ#ز و*��#ـه     " 34ـ�ة �ـ�?�
  "، وآ�ـ.  " أ*�ـa#ت ا7*ـ8م  "ا�F%�� ، و@ ����ض ، وآ�. �34ة ��?�
 ع(.       

�ـ�ة إ@ إذا Fـma آ�ـm وذراع و,ـ�ر            " ا�a#�%� وا�ـ9#��ن  "#ر?#ت ، وآ�. إع48#ت     ا���0#وات ا�� b� .eعـ8ن �ـ� ?ـnن اeوآـ
��a#ه� ا�ـ��اءات وا7رداف وا���آـ#ت ا�$(��ـ
 ا��ـ� Dـ� @ ?Rـ�ه# أآbـ�                 " ا����?� آ(�i " ا���#ة ، وآ�� �34ة ع(� أ��4#       
2# ا��#ر?#ت أ?sً# ع(. إع" �34ة ع#��ة"ا���#ل 4] زوا���2 ، وآ�#ه�  #��, �?Hو�ـ�j Kـ%ه   "48#ت ا�m�9 ا���1ؤة وا��. 

��2ر?
"و@ ����ض ، وا^�ب �b� P#ً@ وا��ًا ، *�. ��?�ة           " ا��#ر?#تRا� "         
إعـ8ن  ) 5/4/2001(وهـ. إ�ـ�ى ا��Rا/ـ� ا����1ـ

 �j#j. ، وا�34 ,�رة ا�\8ف       )R� !            .ـ* 
�ـ�أة ا��ا (�ـ)� K�8� ض���^ـ.      "! ا����?0ـ#ت "، وآ�. أن ُ mو@ أدرى آ�ـ

  .ا���أة ��2ا 
2� أن @ ا��أة إ@ أ4]: "ه�ا �$8ف �� ?$�ج ع(. ا�0#س وه� ?\0. jأ. !!! "  

��c دون �dال أو ��#ب ـ إ@ �� ر�� ا6 ـ آ�# �a4ت ��?�ة   R)� #ً��� �?�ا�7ـ%�ع�
  " ا���#ء"ـ و@ ��ج ، *1� أ,%+ ا�
     t?ده# ا�9#در ��#ر�و*. 4�K ا�7ـ%�ع    ! و�# ا���ج *. ه�ا     !! �
	ت ������    ���Eً# ���د?ً# ?\0.     أن) 2/2001 /10: (*. ع
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 ، قائمـة    )2( وعلـى حـرف      )1(فللرجل أن يأتى امرأته كيف شاء مقبلة ومدبرة ، جمبية           
  .وجالسة وقاعدة ، على أن حيذر الدبر واحليضة 

كَانت الْيهود تقُولُ إِذَا جامعها من ورائها جاَء الْولَد         : " قال   �ر  ففى الصحيحني عن جاب   
   لَتزلَ فَنوأَح )        مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤوىف لفـظ   ) 223: البقرة  ) (نِس

  .)3(" ة غَير أَنَّ ذَلك في صمامٍ       واحدإِنْ شاَء مجبيةً وإِنْ شاَء غَير مجبي: "ملسلم 
كَانَ هذَا الْحي من الْأَنصارِ وهم أَهلُ وثَنٍ  ":وعن ابن عباس ـ رضى اهللا عنهما ـ قال   

             ف هِملَيلًا عفَض منَ لَهوروا يكَانابٍ وتلُ كأَه مهو ودهي نم يذَا الْحه عوا     ملْـمِ فَكَـاني الْع
                  ـكذَلو فرلَى حاَء إِلَّا عسوا النأْتابِ أَنْ لَا يتلِ الْكرِ أَهأَم نكَانَ مو هِملعف نريٍ مونَ بِكَثدقْتي

م كذُوا بِذَلأَخ ارِ قَدصالْأَن نم يذَا الْحأَةُ فَكَانَ هركُونُ الْما تم رتأَس يذَا الْحكَانَ هو هِملعف ن
من قُريشٍ يشرحونَ النساَء شرحا منكَرا ويتلَذَّذُونَ منهن مقْبِلَات ومدبِرات ومستلْقيات فَلَما            

        الْأَن نأَةً مرام مهنلٌ مجر جوزةَ تيندونَ الْماجِرهالْم مقَد       ـهتكَرفَأَن كا ذَلبِه عنصي بارِ فَذَهص
            رِيى شتنِي حنِبتإِلَّا فَاجو كذَل عنفَاص فرلَى حى عتؤا نا كُنمإِن قَالَتو هلَيلَغَ   )4(عا فَبمهرأَم 

    ولَ اللَّهسر كذَل�    لَ اللَّهزثٌ لَ   ( � فَأَنرح كُماؤنِس        مـئْتـى شأَن ثَكُمروا حفَأْت كُم ( أَي
 لَدالْو  عضوم كنِي بِذَلعي اتيلْقتسمو اتبِردمو قْبِلَات5( "م(.   

ـ تقدم قولك أن هناك كتب وخمطوطات قد دونت ىف السابق تتحدث عن فنون 
  اجلماع وأشكاله ، فال مثَّلت لنا بأمثلة ؟

ل ضرب األمثلة يلزم أن ننبه أوالً أن الكتب الىت تتحدث عن اجلـنس أو               قب : ـ اجلواب 
فنون اجلماع كانت منتشرة مشتهرة لدى من سبق ، وحتدث العلماء والفقهـاء ىف مـسائل                

، وكثرت االسـئلة    ) اإلماء(اجلنس وفنونه ، والكل كان ميارس اجلنس زواجاً أو مبلك اليمني            
ول ىف هذا الفن ، ومتحو اجلهل وتنشر الثقافة اجلنسية ،           حوله ، فدون بعضهم كتباً تصول وجت      

                                                           
)1(   
�%R�  : ل ع�#ض#D22# ، و�2ـ��     : أى ع(. و�ـ�ن ع(ـ. وF 
أن ـcs ?ـ�?2# ع(ـ. رآ%��2ـ# وهـ.      : أ�ـ�ه�#  : ا���R%�ـ

 � rا��آ�ع ، وا 
yع(. ه� 
�0�0� ، 
�/#D : 
iF0 ع(. و�22# �#رآ.  
  .أى ع(. �i0 :  ع(. ��ف )2(
  ) .156\4(و��(� ) 154\8( أ ��ه ا�%$#رى )3(
)4( �a�4�2 وا�jا .  
  .و���- ) 377\1(أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )5(
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فكانت تتحدث عن أحوال الرجال والنساء حال املمارسة اجلنسية ، أو تصف هلم األدويـة               
املتعلقة بالقوة اجلنسية ، أو تصف أخالق الرجال احملببة لدى النساء ، أو العكس ، أو تتحدث              

 العلماء بعدهم ملثل هذه الكتب ، إما للغتـها          عن أنواع وطرق املمارسة ، وقد تصدى بعض       
الفاضحة ، أو أللفاظها الىت قد ختدش احلياء ، إال أن اجلميع اتفقوا على نبذ اجلهل اجلنـسى                  

  .لدى األزواج 
 ، )1(أمحد بن سليمان الشهري بابن كمال   باشا    : ـ وكان ممن كتب ىف هذا الفن والباب         

بإشارة من السلطان سليم خان )  صباه ىف القوة على الباه     رجوع الشيخ إىل  (فصنف كتباً أمساه    
ومل أقصد بتأليفه كثرة الفساد ، وال طلب اإلمث ، وال إعانـة             : "، وقد دافع عن كتابه بقوله       

املتمتع الذى يرتكب املعاصى ويستحل ما حرم اهللا تعاىل ، بل قصدت به إعانة من قـصرت                 
   .)2("  هو سبب لعمارة الدنيا بكثرة النسلشهوته على بلوغ امنيته ىف احلالل ، الذى

الـروض  ( ، وله كتـاب      )1(ـ ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن حممد النفزاوى قاضى تونس            
والذى أشار الوزير حممد بن عوانة الزواوى عليه بتصنيفه ، وله رسالة            ) العاطر ىف نزهة اخلاطر   

  ) .تنوير الوقاع بأسرار اجلماع(أيضاً بعنوان 
مما يلقى بظالله إىل مـدى      " السلطان والوزير " أن الدافع وراء تأليف الكتابني       ـ ونالحظ 

  .اهتمام العامة واخلاصة بتلك املسائل 
  ) .األيك( ، وله رسالة )2(نعمة اهللا اجلزائرى : ـ منهم أيضاً 

تـسهيل املنـافع ىف الطـب       (أبو الفرج األزرق ، وله رسالة بعنـوان         : ـ ومنهم أيضاً    
  ).واحلكمة
  : أشكال اجلماع ـ

ـ وللجماع أشكال كثرية جيهلها كثري من األزواج ، وقد تشكو بعض النساء من مـرور                
السنوات وال يتغري شكل اجلماع عند الرجل مما يصيب املرأة بنوع من امللل والرتابة ىف العملية              

                                                           
)1( 
0� .*���  ) .940( ا�
  . وأ�Dل �D #� Bb#ل )2(
)1( 
0� .*���  ) . 725( ا�
)2( 
0� .*���  ) .1112( ا�
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هللا عنهما اجلنسية ، وتفتقد املتعة عندها ، وقد تقدم احلديث عن عبد اهللا بن عباس ـ رضى ا 
ـ ىف بيان بعض أشكال اجلماع ، وال حرج ىف بيان  وشرح هذه األشكال بنوع تفـصيل                  
وبيان ، فإنه إذا مل جيد الشاب والزوج املسلم شرح هذا احلديث وتفصيله ىف كتاب إسالمى                
فأين جيده ؟ وأين يسأل الشاب املسلم املقبل على الزواج الذى جيهل مثل هذه األمور ، الذى                 

واالت واألفالم اجلنسية ، أىنّ هلذا الشاب أو الزوج أن يعرف مثل            " الدش"نفسه عن   يصون  
  هذا األمور ؟

ـ وهذ طائقة من أقواهلم ىف هذا الشأن ، والىت تشرح األشكال املتقدمة ىف حديث عبد اهللا 
   :)3(بن عباس ـ رضى اهللا عنهما ـ ، فمما قالوا 

م الذى تستعمله أكثر الناس ومنهم من ال يعرف غريه فأول  ذلك وهو الباب العا: ـ قالوا  
، وهو اإلستلقاء ، وهو أن تستلقى املرأة على ظهرها وترفع رجليها إىل صدرها ويقعد الزوج                
بني فخذيها مستوفزاً قاعداً على أطراف أصابعه وال يهمز على بطنها بل يضمها ضماً شديداً               

ه فيها ويسله ـ خيرجه ـ ويدفعه ، وال يـزال     ويعض شفتيها ويوجل)1(ويقبلها وميص لساا 
  . ودفع حىت يفرغا )2(ىف رهز 

  .أن يضع الزوج فخذيه الواحد بني فخذيها وجيامعها : ومن اإلستلقاء أيضاً :  ـ الثاىن 
أن تستلقى املرأة ويضع رجليها على كتفيه مث يدخل الزوج يده حتت فخذيها             : ـ الثالث   

  .وجيامعها ويشبك أصابعه 
أن جيامعها ورجالها مبسوطتان لألمام ـ أو ألعلى ممسكاً بركبتيها مضمومتني  :  الرابع ـ

  .ـ وتضع إحدى قدميها على األخرى 
أن تستلقى املرأة مث تضع باطن قدميها على صدره وجتمع يـديها ىف قفـاه               :  ـ اخلامس   

   .فتجذبه إليها حىت تنثىن هى فتصري ركبتها ملتصقة بصدره وذكره ىف فرجها

                                                           
)3( 
��#�nت ا#�)Fا��90ص ���ف ا� L�� .* [*�9 �Dو .  
0�- أن  ا�%0.  )1(�� .* ��
 و?�ص ��#24#آ#ن ُ?B�%1 أم ا����0�d ع# : "� روى أ�a/. "  
)2( Hاز :  ا��هHأى ا@ه�.  
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أن تستلقى املرأة وتبسط إحدى رجليها فيجلس الزوج على فخذها املبسوط           : ـ السادس   
  .وترفع رجلها األخرى منصوبة إىل أعلى ما استطاعت 

  .أن تستلقى املرأة مث تضع قدمها على خاصرة الزوج ويأخذ هو عنقها إليه : ـ السابع 
ليالً مث تأتى هى فتجلس على ذكره أن يستلقى الزوج على ظهره ويثىن ركبتيه ق      : ـ الثامن   

وظهرها إليه وقد فرجت بني فخذيها ووضعتهما خارج  فخذيه وتستند بيديها من وراء ويد               
  .الزوج على خصرها ليساعدها، فتقوم عنه وترتل 

وهو كالسابق إال أن املرأة تفرج بني فخذيها وتضع باطن قدميها على أعلـى              :  التاسع   -
  . ركبىت الزوج 

 مث جيلـس    )2( خمدتيني حىت يرتفع حرها      )1(وهو أن تضع املرأة حتت عجيزا       : شر  ـ العا 
الزوج على صدرها وظهره مقابل وجهها ، مث تأخذ املرأة إامى رجليها بيديها وجتذما إىل               

يصري الزوج جالساً على رجليها ، فإا إذا رفعت رجليها  حىت نفسها جذباً شديداً حنو رأسها
 فيها وهو يشاهد عجزها ، وهذا مما يزيد         )3( برز فرجها كله ، فيوجل الرجل إيره         رفعاً عظيماً 

  .ىف قوة شهوته 
كاملكتب (وهو أن  تنام املرأة بصدرها على شئ مرتفع يصل إىل وسطها : ـ احلادى عشر 

، مث ترفع إحدى رجليها عليها وتقف على األخرى ، وجيامعها الزوج وهو من خلفها ،                ) مثالً
  .ل اجلماع ىف حم

وهو يستلقى الزوج على ظهره وميد ساقيه مداً مستوياً ، مث تـأتى املـرأة       : ـ الثاىن عشر    
  .فتجلس على فخذيه وبطنه متربعة وتوجله فيها مع احلركة لألمام واخللف ، مييناً ويساراً 

وهو أن يستلقى الزوج كالسابق ، مث تأتى املرأة فتجلس على الـذكر ،              : ـ الثالث عشر    
  .كجلوسها لقضاء احلاجة ، مث تفعل كالسابق 

  

                                                           
  . أردا*#2 )1(
)2( #2��* .  
  .َذآ�- :  أى )3(
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  :ـ  ىف القعود 
وهو أن تقعد املرأة والزوج متقابلني متواجهني مث حيل الرجل سراويل املرأة بيـده              : األول  

وخيليه ىف خلخاهلا مث يلفه ويرميه فوق رأسها على رقبتها ، فتبقى مثل الكرة مث تستلقى علـى           
  .صدرين ، مث جيامعها ظهرها ، فيبقى فرجها ودبرها مت

وهو أن يقعد الزوج وميد رجليه مداً مستوياً ، وتأتى املرأة مواجهة له فـتجلس             : ـ الثاىن   
  .على أفخاذه ويدخل إيره فيها 

أن يتربع الزوج ويقيم إيره وتقعد املرأة عليه ووجها إليـه وفمهـا إىل فمـه                : ـ الثالث   
  . إليه ويرشف ريقها أو يقبل عينيها وأذنيها ويضمها

أن يقعد الزوج وميد رجله الواحدة مستوية واألخرى قائمة وتأتى املرأة فتقعـد       : ـ الرابع   
  .عليه وهى مستديرة بوجهها ومتد رجليها وهى قائمة عنه قاعدة عليه 

  :  ـ ىف االضطجاع 
أن تضطجع املرأة على جنبها األيسر ومتد رجليها مداً مستوياً وتدير وجههـا إىل              : األول  

ائها ويأتيها الزوج من خلفها ويلف ساقه على فخذها وميسك صدرها بيده ، وحتت بطنها               ور
  .بيده األخرى 

أن تنام املرأة على جنبها األيسر ومتد رجليها مداً مستوياً وتـدير وجههـا إىل               : ـ الثاىن   
  .ورائها ، مث جتعل فخذيه بني فخذيها وحيكه بني شفريها مث يوجله فيها 

 تضطجع املرأة وتدير وجهها ويضطجع الزوج خلفها ورجله الواحدة مثنية           أن: ـ الثالث   
  .واألخرى بني فخذيها 

أن تضطجع املرأة على اجلنب األمين ومتد رجليها مداً جيداً والزوج كذلك على   : ـ الرابع   
إحدى فخذيه واألخرى بني فخذيها ويبل إيره وحيكه حكاً جيداً إىل أن حيس باإلنزال فيطبقه               

  .اً قوي
أن تنام املرة ومتد رجليها والزوج كذلك على جنبه األمين وخيالف بني رجليها : ـ اخلامس 

  .مث يوجله فيها فإذا قارب اإلنزال خيرجه قليالً مث يوجله فيها 
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أن يتكئ الزوج على جنبه األيسر وتتكئ املرأة على جنبها األميـن وتـضع              : ـ السادس   
الشمال من فوق ورجلها اليمىن من حتت إبطها األيسر         عجزها ىف حجر الزوج وجتعل رجلها       

  .ويوجله إيالجاً عنيفاً 
  : ـ ىف االنبطاح 

ترقد املرأة على وجهها ومتد رجليها مستوياً وجيلس الزوج على فخذيها مث يوجله             : األول  
  .فيها 

جيداً ترقد املرأة على وجهها مث تثىن ركبتها الواحدة إىل صدرها وترفع عجزها             : ـ الثاىن   
  .ويأتيها من خلفها 

  .تلصق خدها بالفراش ويأتى الزوج فيمسك خصرها ويوجله فيها :  ـ الثالث 
تنبطح على وجهها وينبطح الزوج عليها وجيعل ساقه بني سـاقيها ويـده ىف              : ـ الرابع   

  .خصرها واألخرى ىف بطنها وفمه ىف فمها 
رها باألرض تارة ، وتـارة  تنبطح على وجهها وترفع عجزها ـ وتلصق صد : ـ اخلامس 

ترفعه ـ ويأتى الزوج فيجلس من خلفها ويوجله فيها ، وميـسك رؤوس أكتافهـا تـارة ،     
وذوائب شعرها بقوة تارة وبرفق أخرى ، وتارة يقبل فمها ، وتارة يضرب علـى مؤخرـا                 

  .فيزيد من إثارا ، وتارة اعلى موخرا ليعجل بإنزاهلا 
  : ـ ىف االحنناء 

تنحىن املرأة على أربع كأا راكعة مث يأتى الزوج فيمسك بيده اليمىن خاصـرا              : األول  
  .اليمىن واليسرى باليسرى وجيذا خبواصرها قليالً قليالً 

أن تنحىن املرأة على ركبتيها ويلزمها الزوج من خلف وتلتفت إليـه وتعطيـه              : ـ الثاىن   
  . مث تقبض إيره وتوجله )1(لساا ميصه 

تنحىن املرأة على الفراش بصدرها وركبتيها على األرض مث يأتى الزوج مـن             : ـ الثالث   
  .خلفها وجيامعها 

                                                           
�22# – وا��KF – و�ص ��#ن ا���B زو��ه )1(j .* �?H?دى إ�. ا��0#ظ ا��آ� ، وd?أة و��� *. �2jة ا���B وا�?H? #�� .  
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  .تنحىن املرأة وتلصق بطنها بفخذيها وجيامعها زوجها وميسك ذوائبها : ـ الرابع 
تنحىن املرأة وهى قائمة حىت متسك املرأة بأصابع قدميها ويأتى الزوج مـن             : ـ اخلامس   

  .ا خلفها ويوجله فيه
تنحىن املرأة على أربع وتفتح ساقيها ويدخل الزوج ساقه الواحدة بني فخذيها : ـ السادس 

  .وميد األخرى وراءه 
تنحىن املرأة على أربع وتشبك على صدرها وتضم ركبة ومتد أخرى  ويأتيها             : ـ السابع   

  .الزوج 
  : ـ ىف القيام 

 إىل صدره ضماً شديداً مث تتعلـق        أن تقوم املرأة والزوج فيضم كل منهما صاحبه       : األول  
املرأة به ومتد يدها فتأخذ إيره وتريقه بريقها وتوجله ىف فرجها إيالجاً حسناً بلطافة وهو مـع                 

  .ذلك مير ىف أعكاا وودها وتقبله ، وترفع إحدى رجليها ومتكنه من نفسها
 إحدى رجليها حـىت     أن تقوم املرأة وظهرها إىل احلائط  فيأتيها الزوج فريفع         :  ـ الثاىن   

  .تبقى أعلى منه ويبني فرجها ويدخله بني أفخاذها ويسند فخذها الواحد على احلائط 
أن تقوم املرأة على قدميها وتستند إىل احلائط دائرة بوجهها إليه وتربز عجيزا             : ـ الثالث   

  . بطنها حىت يبدو ما بني رجلها ويأتيها الزوج وميسك بيده اليمىن صدرها ويده اليسرى على
أن تقف املرأة والزوج وجهاً لوجه ويقبلها وميص لساا ، مث يرفـع الرجـل               : ـ الرابع   

إحدى رجليها إىل خصره مث يوجله فيها ، مث يرفع رجلها األخرى على خصره الثاىن ويديـه                 
  .متسك خبواصرها ، أو حتت إليتها ، ويديها على رقبته 

تربز عجيزا وتستند على احلائط بيدها وتفتح       أن جتعل وجهها إىل احلائط و     : ـ اخلامس   
  .ساقيها ويقف الرجل بني ساقيها ويأتيها
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أن تقف املرأة وظهرها إىل احلائط ويقف الرجل ووجهه إليها مث يثىن ركبتيه             : ـ السادس   
ويلصقهما باحلائط واملرأة بينهما ، مث تخرج املرأة رجليها خارج ركبتيه مث جتلـس عليهمـا                

   .)1(هى على تلك احلالة فيجامعها و
ـ فهذه بعض أقواهلم ىف أشكال اجلماع ، وقد تصرفت فيها بالتقدمي والتأخري ، بالزيادة أو       
النقصان ، واحلذف لأللفاظ الفاضحة والىت قد ختدش احلياء ، وسيأتى بعض ما ورد ىف كتبهم           

ذا وليختر الزوج مما تقدم     ىف ثنايا الكلمات اآلتية ، مع اإلشارة وإسناد كل قول إىل  قائله ، ه              
وجيدد من حياته اجلنسية ، وكلما      ) يبتكر(ما يناسبه ، وال يتقيد ذه األشكال فقط بل له أن            

   .)2(جدد الرجل ىف العملية اجلنسية دفع امللل والرتابة عنها 
لما كل هذه اإلطالة وكان يكفيك التلميح دون التصريح كما ىف بعض : ـ فإن قيل 
   وحنوها ؟الكتب الفقه
تقدم أن البعض إذا قرأ شرح اآلية أو احلديث استعجمت عليه بعض ألفاظـه ،               : ـ اجلواب   

  " .من دبرها ىف قُبلها"أو " مقبلة"أو " مدبرة"أو " جمبية"وال يفهم منها معىن وتفسري 
إمنا خناف عليك أن يقال أن هذا الكالم ال حيق له أن حيتويه كتاب إسالمى : ـ فإن قيل 

  وىل به كتب اجلنس ؟، وأ
إذن هى دعوة لكل شاب يلتزم بدين اهللا تعاىل قد صان نفـسه عـن               : أقول  : ـ اجلواب   

املصورة أو املرسومة ، الىت عجت ا       (وأفالم اجلنس أن يشترى تلك الكتب اجلنسية        " الدش"
ائل ؟ ،   فهل يقول هذا ق   ! ليتعلم منها فن املعاشرة اجلنسية عند إقدامه على الزواج          ) األرصفة

وهل كانت كتب الفقه كتب جنسٍ وقد حوت مثل هذا الكالم وأكثر ، وهل كان اإلمـام                 
الشافعى أو القرطىب أو ابن القيم أو اإلمام مالك واإلمام األعظم وغريهم ليسودوا كتبهم مبثل               

، إال أـا منثـورة      ! هذا الكالم إال حلاجة الناس إليه ، وما امهم أحد بأن كتبهم جنسية              
  .فجمعت بعضها يف مكان واحد حلاجة الكتاب إليه وصلته به 

                                                           
�#ن ا�ـ��2a �ـ#�� آ�ـ#ل �#jـ# ا�              )1(�)� �� ����ـ�9ف ، وا�ـ�وض ا��ـ#>� �(1#^ـ.     ) 940(��ـ�*. �ـ0
    ع�8#ت ا��0#ء �7

  .ا�0�Hاوى 
)2(                 mـ�ى أو ^ـ��D #2s2# أو ��ـ)2# ، و@ ?�0. أن �� ?�1م �2# آ� �(P اFj7#ل أو ?��1 BF� وج أن ?�1مHل أن ع(. ا��Dو@ أ 

 #ً��0�.  
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إننا مل نر مثل هذا ىف كتب من تكلم ىف أحكام الزواج والزفاف من : ـ فإن قيل 
  املعاصرين ؟
ولذلك عزف الشباب عن شراء مثل تلك الكتب الىت عجت ـا املكتبـات               : ـ اجلواب 

تحدث عن أحكام الزواج مل جيد فيه مـا         وطفحت ا األرصفة ، وإذا ابتاع أحدهم كتاباً ي        
يشفى علته من حبث مستفيض ىف هذا األمر ، وكم عانينا من مشكالت منـشأها الفـراش                 
واجلهل ذا الفن ىف احلياة الزوجية ، وقد تقدم بيان من ألف ىف هذا الـشأن ممـن سـبق ،                   

  .وتقدمت بعض كلمام 
ن املسألة اجلنسية من املسائل الىت ال جيـب         هذا وافتقاد البعض للثقافة اجلنسية ، واعتبار أ       

اخلوض فيها ، واعتبارها من املناطق املسورة احملرمة عند الكثري ، فال جيب االقتراب منـها ،                 
من احلديث ىف هذا املسألة ، واخلجل من اإلفصاح         ) خاصة(واستحياء الزوجني الرجل واملرأة     

 التكتم عليها ، فيظهر التـوتر ىف العالقـة          عن املشكلة اجلنسية عندمها أو أحدمها ، وحماولة       
اجلنسية بني الزوجني ، وتظهر بعض املشاكل على السطح دون اخلوض ىف املسالة اجلنـسية               
بينهما ، كل هذا وغريه أدى بدوره إىل سقوط الزوجني ىف شباك الطالق دومنا أن يفـصح                 

  . لفقد الثقافة اجلنسية سواء كان للحرج أو) فن اجلنس(أحدمها عن السبب األصلى للمشكلة 
 ـ اهللا يعلم إىن استمعت إىل الكثري والكثري من شكاوى الرجـال والنـساء الزوجيـة ،                 
وأكثرها أو جلّها منشأها الفراش واحلياة اجلنسية بني الزوجني ، وهو ما حدا ىب إىل احلديث                

بن عباس ـ رضى   ، وأنا ال أرى حرجاً ىف هذا ، وقد تقدم حديث عبد اهللا ))1ذه الكيفية 

                                                           
�#ن �%�L آ(�#ت �� �%           )1(nوا 
���F�2- ا�� 
�#�Fواع. إ�. ا��Q *. ا�eaن �# ?�#�4ه ا���bF �ـ� أهـB    آ�# أن �� أه� ا�

        t�aـه ا�ـ�و i%9ـً# ـ *��ـ��ا��(� ، أو �� ?���� ا�0#س *��2 ه�ا ، *��Eح ا���B ا��dال ع(. ا�t�a أو ا��اع�ـ
 ـ أو ه#
i%9 و�2ه ع�8ًs* #ًD ع  �2s�� أو 
� ع�8ًR  #ًD و��#ًء ـ و�� ?�د *. ��?f ا�� ع%#س ر^. ا6 ع20�# ، أن أ��ًا ا�9�#�


 ، وإ4�# ea4 ه�ا �� ا���ر ا���sوب ��ل ه�- ا���#/B ،              �ا�%0.  ?rح ا�a? وه�  "
�0?���ـ. إذا F(ـ� *�2ـ#    " وا��7
 ا�

 ا��2s�%� [19 ، 47ه �jح               ! ���2s ا�2 *. د?0ه     �2، وآ� ع#0�4# �� ه�- ا��7ر وآ� �� ��ٍج وcD *�ه ا�%�L ، وآ� 

9��B ـ وا��#/B إ4�# ?�eل ���#ه و��#ده و��#vً# ع(. ���ه وأ�ـ�ه ، آ�ـ# �ـ� R4ـ�      أ?
 أو ��?f أو أ�#ب ا��#/B ��0ع 
�`�ا *ـ. �bـB هـ�- ا�7ـ�ر ـ آ#�nـ#م �#�ـP *ـ. ��ا�ـه عـ� ا�0$ـ� ، وأ�ـ. ا��ـ�� �ـ�                � ��� 
����ً# وcD *�ه ��L ا7/

�� �ـP ـ ، *(ـ��P و��ـ�- أ    �� #�ردت أن أ�(ـQ �ـ#ب ا��ـ�ج ا�ـ�ى     ا�E1#ن وا�� ع%#س *. ا��sب ع(. *�ج ا���أة و���ه� آ
                    
��c ع� ا��dال ، *���ى *ـ. هـ�ا ا��Fـ#ب إ�#�ـR�#� e0�#ت ا��. a�. ع(
 ا���B وا���أة و)F�2 ��2- ا�s�� ه�* c1?

  .آd� Bال ?�د ع(�ه 
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 ، إال أىن زدت األمر بياناً وتفصيالً من كتب من تكلم ىف )1(اهللا عنهما ـ ىف بيان شرح اآلية  
  .هذا الشأن 

وأحسن أشكال اجلماع أن يعلو الرجل املرأة مستفرشاً هلا بعد املالعبة والقبلة وـذا              "ـ  
متام قوامية الرجل على املرأة      وهذا من    )2(" الولد للفراش  : "�مسيت املرأة فراشاً كما قال      

  :، وكما قيل ) 34: النساء ) (النساء علَى قَوامونَ الرجالُ: (كما قال تعاىل 
  وعند فراغى خادم يتملق*  إذا رمتها كانت فراشاً يقلىن  

 اللباس وأسبغه ، وأكمل) 187: البقرة ) (لَّهن لباس وأَنتم لباس لَّكُم هن: (وقد قال تعاىل 
على هذه احلال فإن فراش الرجل لباس له وكذلك حلاف املرأة لباس هلا فهذا الشكل الفاضل                
مأخوذ من هذه اآلية وبه حيسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجني لآلخر ، وفيه وجه                 

  :آخر وهو أا تنعطف عليه أحياناً فتكون عليه كاللباس قال الشاعر 
  )3(تثنت فكانت عليه لباساً *   ثىن جيدها  إذا ما الضجيع

  :ـ أردأ أشكال اجلماع 
وأردأ أشكاله أن تعلوه املرأة وجيامعها على ظهره ، وهو خالف الشكل الطبيعى الـذى               "

طبع اهللا عليه الرجل واملرأة ، بل نوع الذكر واألنثى ، وفيه من املفاسد أن املىن يتعسر خروجه        
نه فيتعفن ويفسد فيضر، وأيضاً فرمبا سال إىل الذكر رطوبات مـن            كله فرمبا بقى ىف العضو م     

الفرج ، وأيضاً فإن الرحم ال يتمكن من االشتمال على املاء واجتماعه فيه وانـضمامه عليـه      
لتخليق الولد ، وأيضاً فإن املرأة مفعول ا طبعاً وشرعاً وإذا كانت فاعلة خالفـت مقتـضى       

 إمنا يأتون النساء على جنون على حرف ويقولون هـو           الطبع والشرع ، وكان أهل الكتاب     
أيسر للمرأة ، وكانت قريش واألنصار تشرح النساء على أقفائهن فعابت اليهود عليهم ذلك              

  ) .     223: البقرة ) (شئْتم أَنى حرثَكُم فَأْتواْ لَّكُم حرثٌ نِسآؤكُم : (�فأنزل اهللا

                                                           
1�م ع(. ا�Hواج    ( و@ ?F#د ?�� ع(. ?��#ن أو أآ�b إ@ وأ�� ا��dال            )1(�
 أو ا���#Rل) �� ا���*. أو أ��#ذ ا��� 
?rا ���� 

  .أو ا���?���F� fً# أو ����عً# 
1�م )2( .  
  ) .249\4: ( زاد ا���#د )3(
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كَانت الْيهود تقُولُ إِذَا جامعها من ورائها جـاَء الْولَـد            : "وىف الصحيحني عن جابر قال    
  لَتزلَ فَنوأَح ) مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤوىف لفـظ   ) 223: البقرة ) (نِس ،
   .)1( "ية غَير أَنَّ ذَلك في صمامٍ   واحدإِنْ شاَء مجبيةً وإِنْ شاَء غَير مجب": لإلمام ملسلم 

   .)2(وايبة املنكبة على وجهها ، والصمام الواحد الفرج ، وهو موضع احلرث     والولد 
  ـ فماذا إذن عن مقدمات اجلماع ؟

قال بعـض  ) : 223 : البقرة) (شئْتم أَنى حرثَكُم فَأْتواْ لَّكُم حرثٌ نِسآؤكُم: (قال تعاىل 
بالقبلة واللمسة والكلمة  واملداعبة ، وىف : أى ) َألنفُِسكُم  وقَدمواْ: (أهل العلم ىف قوله تعاىل 

أن زوجها  " : طبقاء"ومما قيل ىف تفسري   " زوجى عياياء طبقاء  : "حديث أم زرع تقول إحداهن      
  . أو اللمسة أو الكلمة كان يأتيها كالبيت يقع مطبقاً على أهله دون تقدمي بالقبلة

اجلماع بال مؤانسة من اجلفا، فإنه جيب علـى         : ذكر اهلندى من احملادثة واملزاح فقال       "ـ  
الرجل أن يتحلى بالفضيلة الىت خصه اهللا ا وزينه بكماهلا ىف النكاح ليتميز عن البهائم وينفرد               

ن ىف احملادثة واملزاح إال هـذه       عنها ويباينها ىف اماكها عليه ، وجمها ىف فعله ، فلو مل يك            
الفضيلة لوجب استعماهلا ، فكيف ومها يزيالن اخلجل ويبسطان بشرة الوجه ويبعثان األنس ،              
وفيهما ما هو أجلّ من ذلك وهو أن اإلنسان إذا مد يده إىل  من يريد الدنو منه وهو خماطب                    

تعال فكرته مبا يـورده     له وذاك مستمع له كان أنقص حليائه وأنفى للخجل عن صاحبه ، الش            
عليه من اخلطاب ، وألنه غري خملى مع فكرته فتتوفر على تأمل ما يدعى له ، والتفقد ملا يراد                   

   .)1(" منه فيستحى لذلك وخيجل ، وهذا أمر ليس بصغري الفائدة
  :ـ القبلة بريد اجلماع 

ال سـيما إذا   واعلم أن القبلة أول دواعى الشهوة والنشاط وسبب اإلنعاظ واإلنتـشار ، و            
خلط الرجل ما بني قبلتني بعضة خفيفة وقرصة ضعيفة واستعمل املص والنخـرة واملعانقـة               
والضمة ، فهنالك تتأجج الغلمتان وتتفق الشهوتان وتلتقى البطنان وتكـون القبـل مكـان               

                                                           
  ) .156\4(و��(� ) 154\8( أ ��ه ا�%$#رى )1(
  . ���9ف ) 254\4( زاد ا���#د )2(
�#ن )1(�)� �� ��  . ع�8#ت ا��0#ء �7
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االستئذان ، واستدلوا بالطاعة على حسن االنقياد واملتابعة ، وذلك أن الـسبب ىف شـغف                
القبلة بريد اجلماع   : التقبيل إمنا هو لسكون النفس إىل من حتبه وواه ، فلذلك قالوا             اإلنسان ب 

.  
وقالوا أن ألذ القبل قبلة ينال فيها لسان الرجل فم املرأة ، ولسان املرأة فم  الرجل ، وذلك                   

رارة نقية الفم طيبة النكهة ، فإا تدخل لساا ىف فم الرجل فيجدد بذلك ح    " املرأة"إذا كانت   
الريق وتسرى تلك احلرارة والتسخني إىل ذكر الرجل وإىل فرج املرأة فيزيد ذلـك شـبقهما                

  .وغلمتهما ويقوى شهوما ، فيزداد لوما صفاء  وحسناً 
وقيل أن ذلك الريق واحلرارة يتحفان اجلسم ويزيدان فيه كزيادة الزرع املزروع ىف األرض              

  .طش الزكية ويروى من املاء العذب بعد الع
شد عصب الباه وكثرة وزيادة ىف شبق       " الزوجة"لسان  " الزوج"إن املنفعة ىف التقام     : وقيل  

  .وغلمتها وانتشارها " زوجه"
وشده ومصه إياه وعضه عليـه أن       " زوجه"لسان  " الزوج"أن املنفعة ىف التقام     : وقال آخر   
لسانه إىل إيره ، وتنتفع     نداوة وحرارة فتنحدر تلك النداوة واحرارة من        " الزوج"يصيب لسان   

املرأة ذا الصنع كانتفاع الرجل بالنساء وعشقه هلن ، فإنه يدعوه إىل إفراط الشهوة وشـدة                
الشبق وغلبة احلرص إىل أن ال يرضى بالتقبيل دون أن يدخل لساا ىف فمه مث ميص ريقهـا ،                   

   .)2( ويدخل لسانه فيه )1(وال يرضى حىت يشم حرها 
  . علوى واآلخر سفلى : أحدمها :  ىف اجلماع على وجهني التدبري: ـ قالوا 

  .فاملعانقة والتقبيل والعض واملص والغمز : فأما العلوى 
إدخال األصابع ىف الفرج وجس ما حوله ، وكذلك ىف السرة وتغدغة أعلى             : وأما السفلى   

  .الفخذين 

                                                           
)1( #2��* .  
?Rـ�ز �ـه أن ?(�ـ�ه �(ـ�#4ه ، و*ـ.      : �ـ� ع(�#/0ـ#     " أ,ـ%g "ل  وDـ� Dـ#   ): 232\12( ا��#�Q ، وD#ل ا��1>%. *. �ـ���-         )2(
و��K �2# أى ا�Hو�
 ا��� #ل ذآ�- وه� 4#/� *. *��2# �8 إذ4ه 47ه ـ�9ف *�ـه �\�ـ� إذ4ـه ،       ) : " 189\5" (آa#ف ا�01#ع "

�ـ#ع ،                     Rا� Bـ%D ـ�أة���ه و1%�(ه ��2aة و�� #4/�ً# ، وD#ل ا��R? .^#1ز B�%1 *ـ�ج ا�� 
 و?Fـ�- ��ـ�- ���ـ�ر-       و�2# أى ا�Hو�
  " .   إذن
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وال عبها ومشها واحضنها   ال جتامع امرأتك أول ما تلقيها ، بل ربضها ساعة           : وقال احلكيم   
  .، فإنك إن فعلت هذا حني اإللقاء كان ذماً ونقصاً 

أما حمل التقبيل فاخلدان والشفتان والعينان واجلبهة والعجـز والـصدر           : قالوا   : ـ فائدة 
  .والثديان 

فطرف املنخرين ، وحواىل العينني ، وباطن األذنني ، والسرة وبـاطن            : وأما موضع الشم    
  .رتان الفرج فاخلاص

  .فالودجان واألذنان وباطن الشفة واألرنبة واجلبهة : وأما موضع العض 
فباطن القدمني وباطن الفخذين ، والساعدين ، وفيما بـني          : وأما موضع احلك باألظفار     

  .السرة والفرج ، وال يفعل ذلك إال بامرأة بطيئة اإلنزال 
 ثدييها وال يفعل ذلك إال وهى       فشفتها وأعلى وجنتها وموضع خاهلا وحواىل     : وأما املص   

   .)1(مفرجة الرجلني فإن ذلك أسرع إلنزاهلا 
  ـ فما هى األحوال الىت يستطاب فيها اجلماع ؟

فاعلم أن للنساء أحـواالً توافـق الرجـال         : "ـ أما األحوال الىت يستطاب فيها اجلماع        
أوفق األشـياء للنـساء     أن  : جمامعتهن فيها وهلا فضل على سائر األوقات ، قال علماء الباه            

اجلماع عند السقم ، فإن فيه صالحاً ألجسامهن ومدواة هلا وهو أشد هلن مالئمة من احلقـن          
وأخالط األدوية الشافية ، وهو يكسب املرأة زيادة ىف العمر ، ومنها أن جيامع املرأة إذا فزعت             

  .بأمر دمهها ترتاع له فيسكن عند ذلك ويزول 
إذا طهرت النفساء وتنظفت مما جتد عند الوالدة فاعجل مبواقعتها      : وقال أصحاب علم الباه     

فإنه أصلح هلا وأصح لنفسها ولما تعبت وجاهدت ىف والدا وأنفع ، وىف صحتها أبلغ وأجنع                
.  

املرأة احلسناء أرق ما تكون حماسنها وأدق وأعتق صبحة عرسها وأيـام            "زعمت اهلند أن    
   .)1(" نفاسها وىف البطن الثاىن من محلها

                                                           
)1( 
0� .*����#ن ا��)� �� ��  .، ���9ف ) 940( ع�8#ت ا��0#ء �7
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   ؟)1(ـ فما هى أنفع أوقات اجلماع  
وأنفع اجلماع ما حصل بعد اهلضم وعند اعتدال البدن ىف حره           : "ـ أنفع أوقات اجلماع     

وبرده ويبوسته ورطوبته وخالئه وامتالئه ، وضرره عند امتالء البدن أسهل وأقل من ضـرره               
ه برودته وإمنا ينبغى أن جيامع إذا       عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة وعند حرارته أقل من          

اشتدت الشهوة وحصل االنتشار التام الذى ليس عن تكلف وال فكر ىف صورة وال ونظـر                
متتابع وال ينبغى أن يستدعى شهوة اجلماع ويتكلفها وحيمل نفسه عليها وليبـادر إليـه إذا                

  .هاجت به كثرة املىن واشتد شبقه 
ال يوطأ مثلها والىت ال شهوة هلا ، واملريضة ، والقبيحـة          وليحذر مجاع العجوز والصغرية الىت      

املنظر ، والبغيضة، فوطء هؤالء يوهن القوى ويضعف اجلماع باخلاصية ، وغلط من قال من               
إن مجاع الثيب أنفع من مجاع البكر وأحفظ للصحة ، وهذا من القياس الفاسد حىت               : األطباء  

  .    عقالء الناس وملا اتفقت عليه الطبيعة والشريعة رمبا حذر منه بعضهم ، وهو خمالف ملا عليه
ـ وىف مجاع البكر من اخلاصية وكمال التعلق بينها وبني جمامعها وامتالء قلبها من حمبتـه                

أَلَا تزوجتهـا   : "جلابر   �وعدم تقسيم هواها بينه وبني غريه ما ليس للثيب ، وقد قال النىب            
  بلَاعتو كبلَاعا تا  بِكْركُهاحضتو كُكاحضتا ووقد جعل اهللا سبحانه من كمال نساء         )2(" ه ، 

أهل اجلنة من احلور العني أن مل يطمثهن أحد قبل من جعلن له من أهل اجلنة وقالت عائشة                  
ا لَم يؤكَلْ منهـا     أَرأَيت لَو نزلْت واديا وفيه شجرةٌ قَد أُكلَ منها ووجدت شجر           : "�للنىب

                ولَ اللَّهسنِي أَنَّ رعا تهنم عتري ي لَمي الَّذقَالَ ف كريعب عترت تا كُنهي أَيا    �فبِكْر جوزتي لَم 
   .   )1(" غَيرها

 البغيضة  ومجاع املرأة احملبوبة ىف النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة إستفراغه للمىن ومجاع            
حيل البدن ويوهن القوى مع قلة استفراغه ومجاع احلائض حرام طبعاً وشرعاً فإنه مضر جـداً                

   .  )2(واألطباء قاطبة حتذر منه 
                                                           

)1( �R�8ة ا�, ��� 
�#ع �# آ#ن ��� ا@���1#ظ �� ا��0م  #,Rت ا�#Dأو c�4و�� أ .  
  ) .176\4(و��(� ) 2008\5( أ ��ه ا�%$#رى )2(
1�م )1( .  
  ) .149\4(زاد ا���#د :  ا�34 )2(
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  ـ هل هناك مجاع ضار ؟
حملرم وهو : ضار شرعاً وضار طبعاً ، فالضار شرعاً : اجلماع الضار نوعان "نعم  : ـ اجلواب

تحرمي العارض منه أخف من الالزم كتحرمي اإلحرام والصيام         مراتب بعضها أشد من بعض وال     
واالعتكاف وحترمي املظاهر منها قبل التكفري وحترمي وطء احلائض وحنو ذلك وهلذا ال حـد ىف         

  .   هذا اجلماع 
نوع ال سبيل إىل حله البتة كذوات احملارم فهذا من أضر اجلماع وهو             : وأما الالزم فنوعان    
  .     طائفة من العلماء كأمحد بن حنبل رمحة اهللا وغريه يوجب القتل حدا عند

والثاىن ما ميكن أن يكون حالالً كاألجنبية فإن كانت ذات زوج ففى وطئها حقان حق هللا                
وحق للزوج فإن كانت مكرهة ففيه ثالثة حقوق وإن كان هلا أهل وأقارب يلحقهم العـار                

 صار فيه مخسة حقوق فمـضرة هـذا     بذلك صار فيه أربعة حقوق فإن كانت ذات حمرم منه         
  .   النوع حبسب درجاته ىف التحرمي 

نوع ضار بكيفيته كما تقدم ، ونوع ضـار بكميتـه           : ـ وأما الضار طبعاً فنوعان أيضاً       
كاإلكثار منه فإنه يسقط القوة ويضر بالعصب وحيدث الرعشة والفاجل والتـشنج ويـضعف              

ة ويوسع اارى وجيعلها مستعدة للفضالت املؤذية البصر وسائر القوى ويطفىء احلرارة الغريزي
   .  

وأنفع أوقاته ما كان بعد اضام الغذاء ىف املعدة وىف زمان معتدل ال علـى جـوع فإنـه                
يضعف احلار الغريزى وال على شبع فإنه يوجب أمراضا شديدة وال على تعب وال إثر محـام                 

  .   زن وشدة الفرح وال استفراغ وال انفعال نفساىن كالغم واهلم واحل
وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف إضام الطعام مث يغتسل أو يتوضأ وينـام عليـه      

   .)1(" وينام عقبة فتراجع إليه قواه وليحذر احلركة والرياضة عقبة فإا مضرة جدا
  ـ فما هى مضار اجلماع ؟

                                                           
  .���9ف ) 254\4( زاد ا���#د )1(
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:  دعت إليه احلاجـة  وهـى         اعلم يرمحك اهللا أن مضرات اجلماع كثرية قيدنا هنا ما         "ـ  
النكاح واقفاً يهد الركائب ، ويورث الرعاش ، والنكاح على جنب يورث عـرق النـسا ،                 
والنكاح على الفطر قبل األكل يقطع الظهر ، ويقلل اجلهد ويضعف البـصر ، والنكـاح ىف                 

قـى  احلمام يورث العمى ويضعف البصر ، وتطليع املرأة على الصدر حىت يرتل املىن وهو مل              
على ظهره يورث وجع الصلب ووجع القلب ، وإن نزل شئ من ماء املرأة ىف اإلحليل أصابه                 
األرقان وهى التقلة ، وصد املاء عند نزوله يورث احلصى ويعمل الفتق ، وكثرة احلركة وغسل 

  .الذكر بقوة عاجالً بعد اجلماع يورث احلمرة ، ووطء العجائز سم قاتل من غري شك 
راب لصحة األبدان ، ألن املىن يرتل من خالصة الغذاء كالزبد من اللنب ،              وكثرة اجلماع خ  

فإذا خرج الزبد فال فائدة ىف اللنب وال منفعة ، واملتولع به يعىن النكاح من غري مكابدة ألكل                  
  :املعاجني والعقاقري واللحم والعسل والبيض وغري ذلك يورث له خصائل 

  .تذهب قوته : األوىل 
  .ث له قلة النظر إن سلم من العمى يور: الثانية 
  .يرىب له اهلزال : الثالثة 

يرىب له رقة  القلب ، إن هرب ال مينع وان طارد ال يلحق وان رفع ثقلًا أو عمل                   : والرابعة  
  .شغالً يعىي ىف حينه 

  :وتدبري ابن آدم ومنافعهم ومضرام جمموعة على سبيل االختصار ىف هذه األبيات 
  على مطعم من قبل فعل اهلواضم       شئــت إدخـال مطعمتــوق إذا مــا

  ر املطاعمفـال تبتلعـه فهـو ش      مضغـهـنوكـل طعـام يعجــز الس
  ـمفتقـود نفسـك للبلـى بزماي       عـاجـالًن علـى طعامـكوال تشـربـ

  ولـو كنـت بني املرهفات الصورام   وال حتبـس الفضالت عند اجتماعها 
  ا أردت النـوم الـزم الزمإذا م     نــام فـدفعهـاعنـد املوال سيمــا 

  د نـزول العظائـما ذاك إال عنومـ      وجـدد علـى النفس الدواء وشربـه 
  ملصحـة األبـدان أشـد الدعائـ      ى النفــس الدمـاء ألا ووفـر علـ
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  وى اهلوادمفإسرافنـا فـى الـوطء أقـ      فاً ـى وطء الكـواعب مسروال تك ف
  ـمملـاء حياة مورق فـى األراح     نــا داء ويكفيـك أنـــهففــى وطئ

  ـمفمـا هـى إال مثـل ســم األراق    وإيــاك إيـاك العجـوز ووطئهـا 
  ذى اخلصال وداوموحـافظ علـى ه      ـاً كل يوميـن مرةـن مستحموك

  )1(و الفضل واإلحسان خري األعاجمأخـ    بـذاك أوصــاك احلكيـم بيـادق 
  وائد للجنس ؟ـ فهل هناك ف

ـ نعم ، خيطئ كثري من الناس عند ظنهم أنه ال يتأتى من اجلنس إال الضرر فقـط ، وال                    
وهو تعاىل إمنا يشرع لعباده ما فيه مصلحتهم ! فائدة فيه ، كيف وقد شرع اهللا تعاىل اجلماع ؟       

وسعادم ىف الدنيا واآلخرة ، وقد دخل اجلـنس معامـل التحاليـل وخـضع للتجـارب                 
حوصات ىف حماولة من العلماء للبحث عن فوائد اجلنس ، ولقد خرجت علينا التحاليـل               والف

يقول : واألشعات تبني لنا ما هى فوائد اجلنس املتعددة ، وما أغرب ما كشفت عنه األحباث                
أا نـوع مـن   : الدكتور مايكل كرجيليانو األستاذ بكلية طب بنلسفانيا عن العملية اجلنسية           

ضية ، ويصف كل حركة على حدة ، وكيف أا حركة عضلية مفيدة ، ويقول               التمارين الريا 
إن جمموع هذه احلركات هو مبثابة جهد رياضى ممتع ، وميثلها باألهرامات ، وكيـف إذا                : 

نظرنا إىل كل حجر من أحجار األهرامات منفرداً على حدة لن ينبهر به الرائى ، ولكـن إذا                  
  .نبهرنا ذا التنظيم وغمرنا اإلعجاب نظرنا إليها نظرة شاملة كاملة ا

حيـرق  : إن من ميارس اجلنس ثالث مرات إسبوعياً بصفة منتظمة          : يقول الدكتور مايكل    
  ! .ميالً ) 75(سعر حرارى كل عام ، وهو ما يعادل املشى مسافة ) 7500(

ل املوت ألنه يؤج: قالوا " املوت الصغري"وهذا هو سر تسمية الفرنسيني للحظة النشوة  بـ 
الكبري ويطيل العمر ، بعكس اإلعتقاد السائد بني الناس أن اجلنس يعجل بالشيخوخة واملرض              
والضعف ، وذلك ألن اجلنس يقلل من نسبة الكولسترول قليل الكثافة والذى ميثل خطراً على               

                                                           
  . ا��وض ا��#>� �(0��اوى )1(
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الشرايني ، وهو ـ اجلنس ـ يكثر من نسبة الكولسترول العاىل الكثافة ، فهو امليزان الـذى    
  .يعاجل النسبة بينهما 

نوع من اجلهد  أى إن: ويقول الدكتور كارين دواى بكلية طب جامعة نورث ويسترن 
واجلنس ليس استثناء من ذلك وهذا اهلورمون       " التستيسترون"البدىن يسبب زيادة ىف هورمون      

ره يساعد مساعدة فعالة ىف بناء العظام والعضالت ، بعكس ما يظنه الكثري أن للجـنس آثـا                
  " ! .املفاصل"وخاصة " العظام"اجلانبية على 

إذا زاد باملمارسة اجلنسية عند املرأة فإنه حيمي القلـب وحيـافظ علـى              " اهلورمون"وهذا  
بل وهو ! أعضائها التناسلية ويؤدى إىل حيوية األعضاء عامة ونشاط الدورة الدموية    عندها        

  ! .خيفف من األمل املصاحب للدورة الشهرية 
توجد دالئل  : ل الدكتور بفرىل وهيبل األستاذ املساعد بكلية التمريض جامعة روجترز           ويقو

وىف حلظة النشوة تـزداد     " ! قاتلى األمل "كثرية على أنه أثناء اجلنس تنطلق مواد فعالة تسمى          
! والصداع   ! )1(درجة إحتمال اجلسم لألمل ، كما أن اجلنس يساعد على ختفيف أمل املفاصل              

وخمففات األآلم الىت تنطلـق     " مواد اإلندورفني "أن  : عض عن ختفيف اجلنس للصداع      وقال الب 
إن الدم املتدفق أثناء اجلمـاع     : أثناء اجلماع هى املسئولة عن ختفيف الصداع ، وقال بعضهم           

  ! .وسرعته هى الىت ختفف الضغط عن املخ وهو املسئول عن ختفيف الصداع 
 املسئول عن أمل الربوستاتا ، بل العكس هو الصحيح ،         ليس صحيحاً أن اجلنس هو    : وقالوا  

ففى حلظة النشوة تضغط العضالت احمليطة بالربوستاتا عليها وكأا تعصرها عصراً لتفرغها من             
فهو ـ اجلنس ـ عامل مساعد لتحـسن عمـل      ! السائل الذى سيصاحب السائل املنوى 

  .الربوستاتا وليس إضعافها 
  .شفه العلم احلديث عن أثر اجلنس ىف حياة الناس وفوائده الكثرية إىل غري ذلك الكثري مما ك

  
  

                                                           
)1(#2%�  . و��K آ�# ?1#ل أ4ه ?dدى إ�. أ�� ا���#,B و
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  ـ هل هناك أمور يستحسن األخذ ا عند اجلماع ؟
  :ـ فوائد عند اجلماع 

اعلم يرمحك اهللا أنك إذا أردت اجلماع عليك بالطيب ، وان تطيبتما مجيعا كان أوفق               "ـ  
ليباً ىف الفراش ظهراً وبطنـاً حـىت تعـرف أن     ، مث تالعبها بوساً ومصاً وتقبيالً وتق )1(لكما  

 ، مث تدخل بني أفخاذها  وتوجل أيرك ىف فرجها وتفعل ، فـإن       )2(الشهوة قد قربت ىف عينيها      
  .ذلك أروح لكما مجيعا وأطيب ملعدتك 

إذا أردت اجلماع الق املرأة إىل األرض ولزها إىل صدرك مقبالً فيها ورقبتـها             : قال بعضهم 
 ، وأنت تقلبها مييناً ومشاالً ،       )3(وبوساً ىف الصدر والبزازيل واألعكان واألخصار       مصاً وعضاً   

إىل أن تلني بني يديك وتنحلّ ، فإذا رأيتها على تلك احلالة أوجل فيها أيرك ، فإذا فعلت ذلك                   
  .تأتى شهوتكما مجيعاً 

يها   شهوة ، فإذا      وذلك مما يقرب الشهوة للمرأة ، وإذا مل تفعل ذلك مل تنل غرضاً وال تأت              
  .قضيت حاجتك وأردت الرتول فال تقع قائماً ولكن انزل عن ميينك برفق 

وال تشرب عند فراغك من النكاح شربة من ماء السماء فإنه يرخى القلـب ، وإن أردت                 
املعاودة فتطهرا مجيعا فإن ذلك حممود ، وإياك أن تطلعها فوقك ، فإىن أخاف عليك من مائها                 

 ، وال تصدن املاء فإن ذلك يورث الفتـق          )4(يلك ، فإن ذلك يورث املرض       ودخوله ىف إحل  
واحلصى ، واحلذر بعد اجلماع من شدة احلركة ، فإا مكروهة ، ويستحب اهلدوء سـاعة ،                 
وإذا أخرجت الذكر من الفرج فال تغسله حىت يهدأ قليالً، فإذا هدأ فاغسل عينه برفق رفقاً ،                 

ه عند الفراغ من اجلماع فتدلكه وتغسله وتفركه ، فإن ذلك           وال تكثر غسل ذكرك وال خترج     
   .)1(يورث احلمرة 

                                                           
  . وا�i�E �� ا���� ا��%#ح ا��ى ?\�B ع0ه آ��b �� ا7زواج )1(
)2( c�� #24eو�#ن ، وآHأى أ �ت *. ا� .  
  . ا���اد ��� ا���أة آ(ه أع8- وأ��(ه )3(
1�م  وه�)4( #��bF �20# وآ� ع(. ��ر � @ �Fًا ، و���#ع ��(� �2# ا���أة �Rا��9رة �� ا� -.  
  .ا��وض ا��#>� �(0��اوى  )1(
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إين : "أوصت أم ابنتها ـ قد جفاها زوجها وملَّها وهجر فراشها ـ   : ـ وصية أم البنتها 
انظرى إن هو مد يده إليـك       : وما هى ؟ فقالت     : أوصيك بوصية إن قبلتها سعدت ، قالت        

  . إسترخاء وفتوراً   وأظهرى له)2(فاخنرى واشخرى
وإن قبض على جارحة من جوارحك فارفعى صوتك عمداً وتنفسى الصعداء وبرقى أجفـان              

 )4( واحلركات اللطيفة ، واعطيه من حتتـه  رهـزاً            )3(عينيك ، فإذا أوجل إيره فأكثرى الغنج        
لوسطى موافقاً لرهزه ، مث خذى يده اليسرى فأدخلى حرفها بني اليتيك ، وضعى رأس إصبعه ا

على باب إستك ، مث حتركى من حتته ، مث أعيدى النخري والشخري ، فإذا أحسست بإفـضائه                  
فاضبطيه وعاطيه الرهز من أسفل بنخر وزفري ، وأظهرى من الكالم الفاحش املهيج للباه مـا                

  .يدعو إىل قوة اإلنعاظ ، والصقى بطنك إىل بطنه وترافعى إليه 
فتلقيه ىف ثوب رفيع مطيب يظهر بدنك من حتتـه ، مث            وإن دخل عليك يوماً وهو مغموم       

 )2( والزميه وقبليه ودغدغيه واقرصيه وعضيه برفق ، ومشى صدره ،   وتقاصـرى                )1(اعتنقيه  
حتت إبطيه ، والصقى ديك جبسده وأكثرى النخري ، وخذى يده وأدخليهـا ىف كمـك ،                 

ني ثدييك ، ودعيه يدغدغهما ، مث       وضعيها على بطنك ، مث ارفعيها إىل سنبلة صدرك ، إىل ب           
أنزليه إىل بطنك ، ومرى ا على سرتك وخواصرك ، مث انزليها إىل فرجك ، ودعيه يلعب به                  

تتجامع حركته ويج   شهوته ، مث أدخلى حرفها بني اليتيـك ، فـإن    حىت كلعبك بإيره ،
ـ             ك وفرجـك   شعرت منه بالشهوة  فبادرى إىل الفراش واستلقى على ظهرك واكشفى بطن

 فإنه ال ميلك نفسه وال      )4( وعلى ردفك    )3(وابرزى له عجيزتك ، واضرىب بيدك على فرجك         
  .يهوى شيئاً غري مقاربتك 

                                                           
)2(                Bـ�ـ�2ة ا��j .ـ* �
 و��9ت  #*] ��ـ# ?�bـ� ا���ـB و?H?ـ*#E)� ��$0وا� ��$aا��0#ء ، وا� �� ��bآ -�1�� Q)$وه�ا ا� 

�ـ#ع و@      ") :194\5" (آa#ف ا�01#ع "و�(��ه ، و*.    R)� #ـ�- 4$�هـF? @ م ا�0ـ�#ء#Fن *. آ�#ب أ�#E1ل أ�� ا���� �� ا�#Dو
  K4أ �� P�#� م#�nل ا#Dب ع(ـ. *#ع(ـه  : 4$�- ، و#�? ، P2ً# *. ��� ذ��ع ، وأراد �#�Rا� �: D(ـ]  . اهــ  " @ �eس �#�0$� ع0

�#ع ، وا���اد أ4ه @              Rث *. أدق أ��ر ا���ـ#ع ،     *2# ه� ا�n#م �#�P ع(. ���8ه ?��Rا� � �eس *. 4$� ا���ـB أو ا��ـ�أة ع0ـ
  .و�� *�B ذ�P *. ��� ��^�ه *1� ?�,m �#���ه 

  . ا�8Fم �#��9ت ا�$#*] ا�0#ع� )3(
)4( Hاز :  ا��هH0ا@ه�.  
�2ه )1(j .* �?H? #�� -�23� #2�?�` #2D#9وا� m)$ا� �� B��)� أة��  . اع�0#ق ا�
0R%. :  أى )2(.  

 *%0. �. *. ر�s#ن *B2 �. �ـ�e. أ4ـ]              : ن ر�D 8ً#ل @�� ع%#س       ع� ���� �� �%�� أ     )3()��إ4. Hو�] ا�0
 ع� �. �

�(4 P��P ؟ D#ل        : وأ�. إ�. B�%� �� #2�)%D ؟ *1#ل �ه          Bـ#ل     : ا�� ع%#س هD ، ��4 :    ـ#لD ، Bـ%D :    .أ4ـ] وأ�ـ .�eـ%*
B�%� �� #2 ؟ D#ل        �j#%� .إ� Bل : ه#D ؟ P��4 P)� Bل : ه#D ، ��4 :%* ل#D ، #ه�j# :   ى�*B2 �. إ�. أن أ^ـ�ب ��ـ
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وعليك يا بنية باملاء فتنظفى به وبالغى ىف اإلستنظاف ، وكوىن أبداً معدة له مىت رأيته نظر                 
  .إليك أو قبلك فافعلى ما أوصيتك به 

ه ، فال يشم منك إال رحياً طيبة ، وال يقع عينه منك علـى قبـيح     تفقدى موضع أنفه وعين   
يعاب ، فإذا أدخل إيره فأكثرى الغنج ، مث اخنرى واشخرى وارهزى فإن هو أمسك عن الرهز 

   .)1(فأكثرى أنت الرهز 
   ، وهل هناك من النساء من تفعل هذا ؟)2(إن هذا يشبه فعل الغانيات : ـ فإن قيل 

ال حرج أن تكون املرأة غانية لزوجها ، فإذا مل جيد الزوج املتعة مـع                : ـ دائماً ما نقول   
أهله فأين يبحث عنها ، عند بائعات اهلوى ؟ أم يتخذ لنفسه عشيقة تروى ظمأه وشبقه ، إن                  
هناك كثري النساء ممن يفتقدن فن اجلماع مما ينفر الزوج ويدفعه إىل البحث عن عشيقة أو بائعة 

ىف فعل املرأة كل ما يزيد ىف شهوة زوجها واستمتاعه بأهله ، وقـد              هوى ، هل هناك حرج      
  ! .أفضى بعضهم إىل بعض ، واطلع الرجل منها على ماال يطلع منها أبوها أو أخوها 

هناك من تشعر باحلرج من هذا أو ختاف أن يظن ا زوجها الظنون إن هى               : ـ فإن قيل    
 البنتها ، أو أظهرت لزوجها هذا التغنج واملتعة فعلت ما جاء ـ مثالً ـ ىف وصية األم السابقة

  .أثناء اجلماع من تأوه وشخري وخنر وغري هذا مما تقدم 
وملَ احلرج وقد تقدم أن الرجل يطلع من زوجته على ما ال يطلع عليه األب أو                : ـ أقول   

جـل  األخ ، وإن ظن الزوج ا الظنون كما يقال فهذا مرجعه إىل الزوج وسوء طويته ، فالر                
يتزوج الفتاة وهو يعرف أا ال تدرى شيئاً عن أمور اجلماع ، فيقوم هو بتعليمها وتدريبـها                 
على فن اجلماع ـ ليستمتع كل منهما باآلخر ـ وهو ال يبحث عن متعته فقط فيحيف على   

  .حقها ، فإن ظن ا الظنون كما يقال فلضيق أفقه ونفسه الغري سوية 
  

                                                                                                                                                                                                 
�(4 P��P ؟ D#ل      : ع(. *��B�%� �� #2 ؟ D#ل        Bل : وه#D ، ��4 : ع� ا�� ع%ـ#س  . ا^�ب Q?�< +,ـ. "وه�- أ)��" ا�

)6\212. (  
2ـ#           )4(� d� .ب أع(ـ�sأن ا�ـ #��22# و?��bه# ، آj .* �?H? #�RـB  ?�) 24#?ـ
 ا���ـ�د ا��1ـ�ى   ( ا��sب ع(. أرداف ا���أة �

  .�H4oال �#ءه# ����ا*c� Q اH4ال ا���B �#ء- 
  . ا��وض ا��#>� ، ���9ف )1(
1� ا����(] ا�(�3
 ا���2aرة ع(. ا0��7
 وه.  )2(� "
*02#ك *�ق ��20�# آ%�ـ�  " ا�%\."وإن آ#ن ا��9اب أن ?1#ل " ا�\�4#
i ا���Eر . #F� �34ن: "اT�1#ظ ا��ان *. أ��D7ك ا����. "  
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  ها ؟ـ فماذا عن رقص الزوجة لزوج
فهى حـرام ،    " املوسيقى"ـ ال حرج ىف رقص املرأة لزوجها إذا مل يصاحب هذا الرقص             

أشرطة إسالمية ، ففيها الغناء بالدف      "الكاسيت الىت يطلقون عليها     " أشرطة"وهلا أن تستخدم    
،كما قيل ىل ، وهو أفضل من استخدامها لكاسيت حيتوى على املوسيقى احملرمة ، وهو يفى                

  .لوب ، فال تتركه إىل حرام بالغرض املط
ـ هل حقاً يأمث الرجل إذا جامع امرأته ونظر إىل املرآة ـ أو هى ـ ىف غرفة النوم مثالً   

  أثناء اجلماع ؟ 
  .هذا كالم ال يصح : ـ اجلواب 

ـ سألتىن زوجة مرة أن زوجها ـ متزوج غريها ـ يشتكى من برودها اجلنـسى ـ     
وتتعلم كيف تمتع الزوجـة األوىل  ! ا حىت يثريها على قوله ـ فجامع إحدى نسائه أمامه 
   )1(زوجها ، فتفعل مثلها ، فهل هذا جيوز؟ 

  .الجيوز  : ـ اجلواب
ـ زوج يشتكى برود زوجته أثناء اجلماع ، فهل من حرج ىف مشاهدة الزوجني لـبعض                

  تستجيب الزوجة لزوجها أثناء اجلماع ، أو لتعليمها ؟ حىت "اجلنسية"أشرطة الفيديو 
حادثتىن إحدى النساء يوماً ـ هاتفياً ـ أن زوجها يشتكى برودها اجلنـسى     : ـ اجلواب

  هل يباح هلا هذا ؟: فسألت !! لتشاهده الزوجة " شريط جنسى"فأشار عليها بإحضار 
هل لك ولزوجك أن تشاهدى جارتك ـ مثالً ـ وهى ىف أحضان زوجهـا    :  فقلت هلا 

   أنت وزوجك ذلك منهما ؟أثناء العملية اجلنسية ، فتشاهدي
  .ال ، ال نستطيع عمل هذا : قالت 

                                                           
�ع    `� رأ?] *. آ    )1(%�
 ?�Rز �4م ا���c� B زو��ه �8 ��#ع ��ـ�sة ����2ـ# ���ـB ا�0%ـ.        : "�b(2#  ) 202\7(�#ب ا��e��� 

2�# و�� ر^ـ��# وذآـ� ا���dـm أن ذ�ـP �ـ�ام        �� c��ا- اn �ى أو ���ه# ��� >�B1�? @ B أو ?� f��� #�و@ ?c�#R إ��اه
�bر jـ�22# �ـ��D Pـ#ل أ��ـ� *ـ.                7ن *�ه د4#ءة و��1ط ��وءة ور��# آ#ن و��(
 إ�. و�Dع ا��ا           �D #247 
a�#�ا� .* 
�/

           i%ـ# 47ـه �ـ��# �ـ�ى ��20� #�2`��D c#ل آ#�4ا ?�Fه�ن ا���K وه� ا��9ت ا�$�. و@ ?��ا��ى ?c�#R ا��أه وا7 �ى 
  ) .126\3(ا�F#*. : واb?n " �34#رة ا�\��ة و�\L إ��اه�# ا7 �ى
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إذا كان هذا منكما ، والرجل واملرأة زوجني ، قد أحل اهللا تعاىل هلما ذلـك ،               : فقلت هلا   
بل والرجل واملرأة مـن أهـل   ! فكيف لكما أن تشاهدا ذلك من رجل وامرأة سفاحاً وزناً ؟      

  ! .الكفر 
ن زوجك أن يشري عليك مبثل ذلك األمر الشنيع ، هـذا            فإذا كان ذلك كذلك فال جيوز م      

إىل غري األضرار الناجتة عن مشاهدة املرأة لتلك األفالم الىت تعد أحد أسلحة حماربة اإلسـالم                
اجلميل املفتول العضالت الىت يطيل العملية اجلنسية " الوسيم"واملسلمني ، فاملرأة تشاهد الرجل     

فترة كذا أو كذا ، فتنقم على زوجها ضعفه مثالً أو عدم اطالـة              الدعارة  " احملترفة"مع املرأة   
وخيفى عليها أن تلك األفالم كغريها من       (زمن العملية اجلنسية كما شاهدت ىف تلك األفالم         

تـصبح   حىت قص ولصق تلك املناظر" املونتاج"األفالم الىت تصور على ـ شوطات ـ وفيها   
 ناهيك عن مشاهدة الرجل أيضاً لنساء تلك األفـالم          )الفترة اجلنسية طويلة زمن كذا أو كذا      

مما قد يدعوه إىل الزهد ىف زوجته لقلة مجاهلـا          " الكافرات"احملترفات الداعرات   " احلسناوات"
  .مثالً أو جهلها مبا تفعله نساء تلك األفالم 

وضرر تلك األفالم أكرب وأشد وأخطر مما يظنه الكثري من الناس ، فمشاهدها ـ والعيـاذ   
فتراه ينظر إىل كل فتاة أو امرأة يتخيل منها " احلياء"باهللا تعاىل ـ ينسحب من بني يديه خلق  

مواضع الفتنة كما شاهد فيشتهيها ، فإما أن يقع ىف املعصية والزنا ، أو يتحول إىل االستمناء                 
أثناء مشاهدة تلك األفـالم دون أن ينتـصب القـضيب           " يقذف"وله أضراره الكثرية ، أو      

على القذف ىف حالة معينة وعند حد معني ، " االعتياد"نتصاب السليم مما يؤدى باجلسم إىل  اال
فال ينتصب القضيب انتصاب من هو ىف مثل سنه ممن مل يشاهد تلك األفالم أو ميارس تلـك                   
العادة ، ناهيك عن أضرار تلك العادة السيئة ، كما سيأتى احلديث عنها وبيان بعض أضرارها               

.  
  ا عمن يقول أىن أشاهد تلك األفالم للتعلم أو للترفيه ، كما أا التؤثر ىفّ ؟ـ فماذ

دعك من التربير األجوف وال تضحك على نفـسك ، وال تـدع             : نقول له    : ـ اجلواب 
الشطيان يضحك منك ، وإليك هذه القاعدة اهلامة العظيمة والىت جيب أن تنقش مباء الذهب               
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، فال تقترب   )1("من سمع بِالدجالِ فَلْينأَ عنه       : "� قوله   ويضعها كل إنسان أمام عينه وهى     
  ! .لن أحترق : من النار وتقول 

جيب عليك أخى املسلم االبتعاد عن مشاهدة تلك األفالم وال تدع الشطيان يوسوس لـك         
  .مبشاهدا من أجل التعليم أو لربود الزوجة أو أل ي من الواسوس الشيطانية 

وقعت علـى املـرأة ،    حىت  قبلت وغامزت–لقد وقعت ىف الزنا :  بعضهم ـ ويسأل
  وأريد أن أتطهر ، فما هو احلد ، علماً بأىن مل أتزوج بعد ؟

ال حد على من قبل أو غامر أو فاخذ ، إمنا احلد على من وقع ىف الزنا وباشـر                   : ـ اجلواب   
لَما أَتى ماعز : "هللا عنهما ـ قال  عن ابن عباس ـ رضى ا : مباشرة كاملة ، روى البخارى 

    بِيالن كالم نب�    قَالَ         :  قَالَ لَه ، تظَرن أَو تزغَم أَو لْتقَب لَّكقَالَ      : لَع ، ولَ اللَّهسا رلَا ي :
   .)3(" فَعند ذَلك أَمر بِرجمه:  ـ لَا يكْنِي ـ قَالَ )2(أَنِكْتها
  .اجللد :  هو الرجم ، وغري احملصن )1(حملصن وحد ا

   .)2(ولكن عليك التوبة النصوح بشروطها 
  :ـ سرعة القذف بني العلة والعالج 

ـ يعاىن كثري من األزواج من علة سرعة القذف ، وهو مما يقلل من استمتاع الزوجني 
  عالج ؟معاً ، بل قد يؤدى ىف بعض األحيان إىل مفترق الطريق ، فهل هلذا من   

 بل وكثري من املتزوجني ـ من علـة   –يعاىن كثري من الشباب حديثى الزواج : ـ اجلواب 
سرعة القذف مما يسبب ـ إن مل يكن من أهم األسباب الرئيسية ىف فشل احلياة الزوجية عند  
الكثري ـ متاعب مجة للرجل واملرأة على حد سواء ، فالرجل ال يستمتع باملعاشرة الزوجيـة   

                                                           
� و) 116\4(أ ��ه أ�� داود :   ,��+ )1(�  .وا�E%�ا4. و���ه� ) 441 ، 431\4(أ�
. ا�(�ـf ا��0ـP ��ـ�وف وا��#عـB 4#?ـP وا����ـ�ل �ـه ��0ـ�ك و��0ـP واb47ـ. ���0آـ
            :  D#ل ا7زه�ى *. i?�2 ا�(\
 D#ل  )2(

�4ـ� ، آ�ـ# ?\�ـi ا�ِ�ـ�ود ـ      : هـB أد (�ـه وأ ���ـه ؟ Dـ#ل     : وع0� ا��0#/. ع(. �# D#ل ا��#*: "، ) 350\3(i?�2 ا�7�#ء
�   ���
 ، D#ل *. ا�1ـ#��س          –��F ا�)�F�ا��F�(ـ
 �ـ# *�ـه ا�F�ـB وهـ� أ�ـ� �ـ# �ـ#ء �ـ� ا7دوات �#�ـ�s ،                     :  ا���B *. ا�

ا��j#ء آ�F#ء ا��%B ، و*. هـ�ا �ـ� ا��%#�\ـ
 *ـ. ا@�ـ�b%#ت وا@���ـ9#ل �ـ#              : وا��j#ء ���F ا��اء ، D#ل *. ا�1#��س        
         �Do� m�F? �)* ا��#ل 
i)E ��#ن �1�1 .* -��� K��          ـ�ب وهـ�)E�ار ا��B� #4H�#� �1 ا�ـ��2�ه �(�ـ: @ أ,ـ�ح �0ـه *ـ. ا�

  :��"  P�0ا�"                        Pـ��� mـ�F? ـ� �ـ�` ، �<��ه و�� ?��c �0ه إ@ *. ه�ا ا�@#� c��ا��ى آ#ن ?��#j. ع� ا��F(� �ه *. �
���ه �e,ـ�ح أ�ـ      "�9?�ًا ���ً#   "�B ,�ر-   ��#/ه وأد�2ـ#  و@ Pj أن �9?� ا���e� |a ����س أ�(g *. ا@���9#ل �� 

  ) .72\12" (ع�ن ا���%�د"، " ع(�ه
�رء ا��ّ� ، *��B�e، و�� ?����B ا�0%. ) 2502\6( أ ��ه ا�%$#رى )3(� c^��   ه�ا ا�(�: إ@ ه�- ا���ة و*� ه�ا ا�
  . ا���Hوج )1(
i ا���Eر " ا��1ل ا�j .* .0�7ح أ��#ء ا6 ا���0.: " ا�34 )2(#F�" .�#�
 ا��(� : ط " ا���اب: ا�� ا6 %�F�.  




 ا���و���                                                               168��         
  

  
  

  

ويلة تروى ظمئه وعطشه وتغنيه عن النظر إىل احلرام ، مث هو يترك زوجته ومل تقضى                لفترة ط 
  . وطرها بعد فيتركها دون قضاء شهوا مما يؤثر كثرياً على نفسيتها وحياا 

إن زوجته  ـ وبعد سنوات من الزواج   حىت فبعض الرجال يقذف مبجرد تالقى اخلتانان ،
اع رفضت ، ألا وعيت أنه مبجرد التالمس سيقذف فكأا ـ إذا طلبا منها أحد أشكال اجلم

وملا الشكل الفالىن مادام مبجرد املالمسة للفرج سيقذف ، وهذا بدوره يثري الكثري من              : تقول  
  .املشاكل اجلنسية ويتبع هذا وينعكس على حياا الزوجية بصفة عامة 

ن علة مرضية فعليه بالطبيب ،      وقد يكون هذا ناجتاً من علة مرضية أو نفسية ، فإن كان م            
وإن كان من علة نفسية كاألرق أو اهلم مثالً ، فعليه أن يصرف ذهنه عن هذا أثناء اجلماع ،                   

  .وليعلم أن لزوجه عليه حق ، فليعط كل ذى حق حقه 
  :ـ وقد جلأ بعضهم إىل بعض احليل إلطالة فترة اجلماع 

شرة إىل التفكري ىف شئ آخر كمن يقـوم         ـ فمنهم من يصرف ذهنه أثناء املداعبة أو املعا        
  .بالعد من واحد إىل مائة عكسياً ، أو حلّ املسائل احلسابية املعقدة 

  .ـ ومنهم من يصرف نظره عن النظر إىل جسد زوجته 
ـ ومنهم  من يستعمل بعض املراهم املخدرة ـ كمرهم ترونفال ـ على عضو الذكورة   

طيل حتماً فترة اجلماع ، وهذا من أفضل الطرق إلطالة          ليقلل اإلحساس به أثناء اإليالج مما ي      
  .فترة اجلماع 

ـ ومنهم من يدع زوجه تداعب عضوه وتالعبه حىت إذا انتصب وشعر بقـرب اإلنـزال         
طلب منها التوقف ، فإذا هدأ قليالً بعد حلظات عاودت الزوجة مداعبة العضو مرة أخـرى                

 سبباً ىف تأخر القذف مما يطيل حتماً فتـرة          وهكذا حىت يتعود اجلسم والعقل على هذا فيكون       
  .اجلماع 

ـ ومنهم أيضاً من إذا شعر بقرب اإلنزال  أثناء اإليالج توقف عن احلركة ، فيهدأ العـضو                  
  .قليالً ، مث يعاود 
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ـ ومنهم من إذا شعر بقرب اإلنزال أثناء اجلماع بدأ ىف تغيري شكل اجلماع ، مث عـاود ،                   
 مرة أخرى ، توقف وتغري شكل اجلماع ، وىف أثناء هـذا يكـون               مث إذا شعر بقرب اإلنزال    

العضو قد نال بعض الراحة فيقلل من تدفق الدم إليه مما يطيل حتما فترة اجلماع ، ويكثر من                  
  .تغيري شكل اجلماع مما يزيده متعة للزوجني معاً 

امتالئه ا من   فإن أهم أسباب سرعة القذف هو تدفق الدم إىل األوعية والشرايني بالعضو و            
  .االحتكاك الناتج من املداعبة أو اإليالج 

 مما يثري   …ـ ومنهم من يكثر من مداعبة الزوجة وتقبيلها بدءاً بشفتيها مث ال يكتفى ما               
املرأة وجيعلها على أهبة االستعداد لإلنزال فإذا شعر منها هذا أوجله فيها ، وعنـدها طالـت                 

 النساء اهتماماً فإا تقضى وطرها مع زوجها ، بل سيكون   الفترة أم قصرت ال تعرها كثري من      
  .سبباً ىف إنزاهلما معاً مما يشعرمها بالسعادة واملتعة 

ـ ومنهم من يكثر من مداعبة بظر املرأة ـ وهو من أهم املناطق حساسية عند املرأة وإثارة  
الفقـرى وأعلـى   اية العمود (هلا ـ وباطن الفخذين ، والضرب على أعلى مؤخرة املرأة   

، أو يكثر من التقبيل وهو يلصق عظمة ساقه بفرج املرأة فيزيد ىف غلمتها ، مما يعجل ) املؤخرة
  .هلا باإلنزال ، فتكون ىف شوق إىل املعاشرة واجلماع 

ـ ومنهم من يطيل املداعبة والتقبيل والغمز ـ من الرجل واملرأة معاً ـ مث يتوقف قلـيالً    
  .حلب واإلعجاب ، مث يعاود مرة أخرى للحديث معها بكلمات ا

مما يزيـد   ) لعضو الرجل (ـ ومنهم من يستعمل الغشاء الواقى مما يقلل من حساسية اجللد            
  .ىف فترة املعاشرة اجلنسية 

أنه يعلم من نفسه أنه يقذف بعـد مخـس    أى ـ ومنهم من يلجأ إىل النسبة والتناسب ،
  ا بعد عشر دقائق ـ مثالً ـ فيأخذ ىف املداعبة   دقائق ـ مثالً ـ بينما زوجته تصل إىل شهو

إذا وصلت املـرأة إىل حالـة الـشوق إىل     حىت واملالعبة والضم والتقبيل مخس دقائق مثالً ،
املعاشرة بدأ اإلبالج ، مث بعد مخس دقائق تلتقى شهوة الرجل واملرأة معاً فيكون االسـتمتاع                

  .واإلنزال معاً 
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للرجل واملرأة ، اذ يشكو الكثري وقد مرت عليه سـنوات           ـ فماذا عن التقاء الشهوتني      
الزواج ، ومل تلتق الشهوتان معاً رغم مرور السنوات ، وقد ال يتفق الزوجان يف اإلنـزال                 

  معاً ؟
من املقرر أن املرأة أسرع إثارة وإنزاالً من الرجل ، وقد تقذف قبل الرجل ، ومنهن : اجلواب 

ء اجلماع ، ومنهن من تتأخر يف اإلنزال ، ومن الرجال من من تقذف املاء مرة أو أكثر أثنا
يعاىن سرعة القذف كما تقدم ، فيرتل قبل أن تاتى املرأة شهوا ، فيقضى شهوته مث يتركها ، 
دون مراعاة منه ملشاعر زوجته ، ومن كمال استمتاع الرجل وزوجته توافق الرتول ، وميكن 

أوحى إىل زوجته ذا ، ضربأ كما تقدم على مؤخرا هلما هذا اذا شعر الزوج بقرب اإلنزال 
مثالً أو حنو هذا ، أو مهساً ، فتتأهب الزوجة هلذا وهو يؤدى بدوره إىل إثارا مما جيعلها 
تقذف معه ، وقد تطلب من زوجها التأخر قليالً يف اإلنزال فيتوقف الزوج عن احلركة ـ 

  .ل االستمتاع كما تقدم ـ مث يعاود حىت تتفق الشهوتان ويكم
  ـ ما هى أماكن اإلثارة عند املرأة ؟

الشعر وأطرافه خاصة ، الشفاه ، الثـدى ،         : إن أكثر املواضع إثارة عند املرأة        : ـ اجلواب 
  .السرة وما حوهلا ، أسفل السرة ، البظر ، وباطن الفخذين ، واألرداف 

  ـ فما هى مواضع اإلثارة عند الرجل ؟
خلف األذن ، أسفل الرقبة ،  الـشفاه ،          :إلثارة عند الرجل فهى     أما مواضع ا   : ـ اجلواب 

  .حلمة الصدر ، أسفل السرة ، أعلى الفخذ من الداخل، واألرداف 
  ـ فإذا أراد العود للجماع ؟

  : الوضوء ملن أراد أن يعاود اجلماع  : ـ اجلواب
ا أَتـى   إِذَ : "�قـال رسـول اهللا      : "روى مسلم ىف صحيحه عن أىب سعيد اخلدرى قال          

 كَانَ يطُوف علَـى     �أن النىب   : "، وعن أنس    ) 1" (أَحدكُم أَهلَه ثُم أَراد أَنْ يعود فَلْيتوضأْ      
داحلٍ وسبِغ هائ2" (نِس. (  

                                                           
  ) .1/249( أ ��ه ,��+ ��(� )1(
)2( Q�#ا�� .  
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  ـ يقع كثري من الرجال ىف خطأ الصمت واخلرس بعد اجلماع ، فماذا تقول هلم ؟
ع له أمهية عظيمة ، فكثري من األزواج إمنا يتحدث فقـط            إن احلديث بعد اجلما    : ـ اجلواب 

قبل اجلماع ، وأما استعمال ذلك بعد قضاء الوطر فهو ىف النهاية القصوى ىف الظـرف ، ألن           
السكوت عقب ذلك رمبا يخجل ويميت النشاط ، وفيه دليل على  الندم ، وليس من اخللـق          

نادماً على ما ناله منه ، وإذا كان ) لزوجنيا(اجلميل واألدب الشريف أن يرى املعشوق عاشقه 
ذلك على ما وصفناه فعود اإلنسان على ما كان عليه من الفكاهة وامللق واألنس واالستبشار               
أكمل ألدبه وأدلّ على ظرفه وأحسن لعقله ، فإن زاد ىف الثاىن على ما كان عليه أوالً كـان                   

  : ، وقد قال الشاعر )1(أزيد لفضله 
  إذا فــرغنا مــن العمــل      اخلجــل استرحنـا مــن

  رى مــن اخلمـش والقُبـل        ذهبــت حشمـة العــذا
والشاهد لصحة قولنا أن الذين تكلموا ىف طبائع احليوان زعموا أن للحمام ىف جِماعه خلة               
يشرف ا على اإلنسان ألنه ال يعتريه ىف الوقت أذى يعترى أنكح الناس من الفتور بل يفرح                 

 ويضرب جبناحيه ويفع صدره ويبدو منه ما يفوق به اإلنسان الذى شهوته أقوى وأدوم               وميرح
، وهو مبا فيه من القوة املميزة أقدر على التخلق مبا يريده من األخالق املستحسنة فال جيد ىف                  
الغاية القصوى من التصنع والتغزل والنشاط ، بل إذا فرغ يركبه الفتور والكـسل ويـزول                

ح ، واحلمام أنشط ما يكون وأمرح وأقوى ىف ذلك احلال الذى يكون اإلنـسان     النشاط واملر 
   .)2(فيه أدبر ما يكون وأفتر 

  ـ وبعد املعاشرة اجلنسية بني الزوجني ، هل جيب تعجيل الغسل أو تأخريه ؟
الَ  فَقَ �أَنَّ عمر استفْتى النبِي     : "روى اإلمام مسلم ىف صحيحه عن ابن عمر          : ـ اجلواب 

    .)3(" هلْ ينام أَحدنا وهو جنب قَالَ نعم ليتوضأْ ثُم لينم حتى يغتِسلَ إِذَا شاَء 

                                                           
�#�ً# ��� أآ�b ا7زواج ، *oذا sD. ا���B و>�-             )1(��  *ـ�ق زو��ـه �ـ8 �ـ�اك او     " �1ط " وه�ا ا�$(F? Q#د أن ?�Fن ���1�ًا 

  !!! .آ8م ، `� ?����2v #2- وآ4eه @ ?��*#2 
��a ا���أة وآeن زو�2# إ4�ـ# 1ـ�ب إ��2ـ# و�ـ�`2# �2ـ�ا ا�7ـ� *1ـط ، *ـoذا             وآ��bًا �# F�a. ا�Hو�#ت �� ه�ا ا��7         .�� ،

 -#�D #ل ع20# وو@ه���2ه jو>�- و .sD. !!!!  
)2( 
0� .*����#ن ا��)� �� ��  .، ���9ف ) 940( ع�8#ت ا��0#ء �7
  ) .249\1( أ ��ه  ��(� )3(
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أَنه تصيبه جنابةٌ من اللَّيلِ فَقَالَ      �ذَكَر عمر بن الْخطَّابِ لرسولِ اللَّه       : "وعن ابن عمر قال     
   .)4("  توضأْ واغِْسلْ ذَكَرك ثُم نم �اللَّه لَه رسولُ 

فذكر احلديث ،    �سألت عائشة عن وتر رسول اهللا       : "وعن عبد اهللا بن أىب قيس قال        
قَالَت كُلُّ  قُلْت كَيف كَانَ يصنع في الْجنابة أَكَانَ يغتِسلُ قَبلَ أَنْ ينام أَم ينام قَبلَ أَنْ يغتِسلَ ؟                  

ذَلك قَد كَانَ يفْعلُ ربما اغْتسلَ فَنام وربما توضأَ فَنام قُلْت الْحمد للَّه الَّذي جعلَ في الْـأَمرِ                  
   .  )1(" سعةً 

  ـ فإن مل يستطع الغسل ، فهل له الوضوء ؟
 إال أن يتوضأ ، فقد صـح عـن أم           مستحب أن ال ينام الرجل أو املرأة جنبني        : ـ اجلواب 

 إِذَا أَراد أَنْ ينام وهو جنـب  �كَانَ النبِي : "املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ أا قالت   
لَاةلصأَ لضوتو هجلَ فَر2(" غَس(.   

 :فيه   �ـ وليس هذا على الوجوب ، إمنا هو لإلستحباب ، حلديث عمر املتقدم وقوله             
، كما صح عن أمنا أم املؤمنني عائشة ـ رضـى   " نعم ليتوضأْ ثُم لينم حتى يغتِسلَ إِذَا شاَء "

حـىت  (ينام وهو جنب من غري أن ميس ماء  �كان رسول اهللا : "اهللا  عنها ـ أا قالت  
   .)3() " يقوم بعد ذلك فيغتسل

 يبِيت جنبا فَيأْتيه بِلَالٌ فَيؤذنه بِالصلَاة فَيقُوم فَيغتِسلُ         �ي  كَانَ النبِ : "وعنها أيضاً أا قالت     
                   فطَـررِ ، قَـالَ مالْفَج لَاةي صف هتوص عمفَأَس جرخي ثُم هأْسر ناِء مرِ الْمدحإِلَى ت ظُرفَأَن :

   .)5(" رمضانُ وغَيره سواٌء:  قَالَ أَفي رمضانَ ؟: فَقُلْت لعامرٍ 
وىف هذا احلديث بيان أن هذا احلكم جيرى على الرجل واملرأة سـواء أصـبح               : ـ قلت   

  .الرجل صائماً أو غري صائم  ىف رمضان أو غريه 
وللرجل واملرأة أن يغتسال قبل النوم أفضل حلديث عبد اهللا بن           : ـ ولكن اإلغتسال أفضل     

قُلْت كَيف كَانَ يصنع في الْجنابة أَكَانَ يغتِسلُ قَبلَ أَنْ ينام أَم ينام قَبلَ أَنْ : "ال  أنه ق�قيس 
                                                           

  . أ ��ه ا�%$#ري و��(� )4(
  . أ ��ه ��(� )1(
  .��ه ا�%$#رى ��(�  أ )2(
  .أ ��ه أ�� داود وا�� �#�
 وا��0#/. *. ا���aة و���ه� :  ,��+ )3(

 وأ�� ?�(. :  ,��+ )5(%�j .وا�� أ� ��  .أ���ه أ�
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                  لَّـهل دمالْح قُلْت امأَ فَنضوا تمبرو املَ فَنسا اغْتمبلُ رفْعكَانَ ي قَد ككُلُّ ذَل ِسلَ ؟ قَالَتتغي
ةً الَّذعرِ سي الْأَملَ فع1(" ي ج(.   

طَاف ذَات يومٍ علَى نِسائه يغتِسلُ عند هذه وعند هذه قَالَ            :"�وروى أبو داود أن النىب      
 رأَطْهو بأَطْيكَى وذَا أَزا قَالَ هداحلًا وغُس لُهعجأَلَا ت ولَ اللَّهسا ري لَه 2(" قُلْت(.   

  ـ فما هى كيفية االغتسال ؟
  : ـ كيفية الغسل 

  .يبدأ املغتسل أوالً بغسل الكفني ثالث مرات  -
  . ـ جيداً )3(غسل الفرج من اإلمام واخللف ـ باليد اليسرى  -
الوضوء كوضوء الصالة ، مع مالحظة احملافظة على الوضوء من نواقضه ، وعـدم مـس                 -

  .الفرج بأى من اليدين 
رأس باألصابع ثالث مرات ، وهو أن يبلل الرجل يديه باملاء مث خيلل شـعره               ختليل شعر ال   -

  .أن ميرر أصابعه خالل شعره  أى بأصابعه ،
  .صب ثالث حفنات ـ ملء الكفني ـ ماء على الرأس ، حىت تبتل فروة الرأس جيداً -
غسل اجلانب األمين من اجلسم ، يبدأ بالشق األعلى مث األسفل ، مع مالحظة عدم مـس                  -

  .الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء 
  .غسل اجلانب األيسر من اجلسم ، بدأ بالشق األعلى مث األسفل  -
  .غمر اجلسم باملاء جيداً  -
مع مالحظة االعتناء بغسل اإلبط والسرة وخلف الركبة ، بعدها خيرج املغتسل إىل صالته               -

  .دون احلاجة إىل الوضوء مرة أخرى 
إِذَا اغْتسلَ من الْجنابة يبدأُ فَيغِسلُ يديه ثُم         :"�فية اغتساله   ـ روى مسلم يف صحيحه يف كي      

               هابِعلُ أَصخداَء فَيذُ الْمأْخي ثُم لَاةلصل وَءهضأُ وضوتي ثُم هجِسلُ فَرغفَي هالملَى شع ينِهمفْرِغُ بِيي

                                                           
1�م )1( .  
)2( ���  : #�  .أ ��ه أ�� داود ، وا��0#/. *. ا���aة و���ه
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   ترِ حعولِ الشي أُصلَـى               فع أَفَاض ثُم اتفَنثَلَاثَ ح هأْسلَى رع فَنأَ حربتاس أَى أَنْ قَدى إِذَا ر
 هلَيلَ رِجغَس ثُم هدسرِ جائس"  

إِني : "وال فرق بني الرجل واملرأة ىف الغسل من اجلنابة ، وروى مسلم عن أم سلمة قالت                 
لَا إِنما  : قَالَ  " للْحيضة والْجنابة   :" فَأَنقُضه لغسلِ الْجنابة ؟ ويف رواية       امرأَةٌ أَشد ضفْر رأْسي     

رِينطْهاَء فَتالْم كلَيع نييضفت ثُم ، اتثَيثَلَاثَ ح كأْسلَى رع يثحأَنْ ت يككْف1(" ي(.   
 العلم ىف وجوب نقضها لـشعر  رأسـها ،           أما اغتسال املرأة من احليض فقد اختلف أهل       

أفأنقضه للحيض  : "والصحيح أا ال تنقض شعر رأسها حلديث مسلم السابق ، وىف رواية له              
  " . …واجلنابة

جامعت زوجىت ىف ثوب ، مث بعد اجلماع ارتديت ذلك الثوب            : )2(ـ ويسأل بعضهم    
  مرة أخرى بعد الغسل ، فهل جيوز هذا مىن ؟

حرج ىف هذا ، إذا مل يصب الثوب جناسة من املذى ، وإال فعليه غسل موضع ال  : ـ اجلواب
فاملسلم ال  يـنجس ، أمـا إذا         " العرق"النجاسة فقط أو نضحه باملاء ، وإن أصاب جسمك          

   .)3(فعليك بغسله مكانه أو فركه بعد أن جيف " املىن"أصابه 
  ـ ما هو الفرق بني املذى والودى واملىن ؟

فماء أبيض رقيق خيرج عند التفكري ىف األمور اجلنسية  أو مالعبة الزوجـة ،               : ـ أما املذى    
  .وجيب منه الوضوء ال الغسل ، ونضح مكانه من الثياب باملاء 

ـ وهنا ننبه إىل كثرة مداعبة الزوج أهله عند إزالة أو فض البكارة مما يزيد ىف شهوة الزوج 
  .ويكون نزول املذى ، فمن مهامه تسهيل اإليالج 

فهو سائل أصفر غليظ خيرج عند اإلمساك أو اإلحساس بالثقل ، وجيـب   : ـ وأما الودى    
  .منه الوضوء أيضاً ال الغسل 

ـ أما املىن فهو سائل أبيض غليظ خيرج عن اجلماع وتصاحبه رعشة ىف اجلسم ومنه يكون                
  .الولد ، وجيب منه الغسل 

                                                           
  ) .259\1( أ ��ه ��(� )1(
)2( 
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)3(    .0\�
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�ـ�+ ع20ـ# ، *�ـ9(�#ن *ـ                
 ، *oذا �#��2# زو�2# 4#و��ه *��+ ع0ه `� D�  �$�
 أن )D#أة إذا آ#4] ع��. `��2ـ#  ?%0\. �(

9%ه ��#0 �� #� Pع"وا�34 " ذ��%�  ) .201\7" (ا�




 ا���و���                                                               175��         
  

  
  

  

  ـ رجل داعب زوجته ومل جيامعها ، فهل عليه غسل ؟
إذا جامع الرجل أهله فأمذى وجب عليه الوضوء دون الغـسل ، وإذا داعـب         : ـ اجلواب 

  .الرجل زوجته فقذف وجب عليه الغسل ، وأن مل يوجله فيها 
  ـ رجل جامع زوجته ولكنه مل يوجله فيها ، فهل عليه الغسل ؟

 ـ أوجلـه   إذا جامع الرجل زوجته  والتقى اخلتانان ـ أى فرج الرجل واملرأة  : ـ اجلواب
  .فيها أو مل يوجله فيها وجب عليهما الغسل ، أنزال أم ينرتال 

  " إِنما الْأَعمالُ بِالنيات: " ىف احلديث املتفق عليه عند البخارى ومسلم �ـ يقول 
  ـ فهل يدخل مجاع الزوجة ىف هذا أيضاً ؟

اتباع هدى اهللا تعاىل    ـ نعم ، فهو حديث عام جامع شامل فينوى الرجل واملرأة بالنكاح             
اعتـزل النـساء وال     :  ملن قال    � ، وقال    �الذى وضعه لعباده ىف كتابه وعلى لسان نبيه       

   .)1(" فَمن رغب عن سنتى فَلَيس منى:" أتزوج ، قال 
) ملَكُ اللّه كَتب ما وابتغواْ(وأن ينويا إعفاف نفسيهما واإلحصان وطلب الولد لقوله تعاىل 

  ) .2(هو الولد : قال بعض أهل العلم ) 187: البقرة (
 قَالُوا  �أَنَّ ناسا من أَصحابِ النبِي      : "وليعلم الزوجني أن ىف مجاعهما صدقة لقول أىب ذر          

 بِيلنثُورِ�للُ الدأَه بذَه ولَ اللَّهسا ر3( ي(لِّي وصا نلُّونَ كَمصورِ يبِالْأُج  ومصا نونَ كَمومصي
ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالهِم قَالَ أَو لَيس قَد جعلَ اللَّه لَكُم ما تصدقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحة صدقَةً       

         أَمقَةً ودص يلَةلهكُلِّ تقَةً ودص ةيدمحكُلِّ تقَةً ودص ةكْبِريكُلِّ تو     نع يهنقَةٌ ودص وفرعبِالْم ر
                  كُونُ لَـهيو هتوها شندي أَحأتأَي ولَ اللَّهسا رقَةٌ ، قَالُوا يدص كُمدعِ أَحضي بفقَةٌ ، ودكَرٍ صنم

زر فَكَذَلك إِذَا وضعها في الْحلَالِ      فيها أَجر قَالَ أَرأَيتم لَو وضعها في حرامٍ أَكَانَ علَيه فيها وِ           
   .)4(" كَانَ لَه أَجرا

                                                           
1�م )1( .  
i ا���Eر )2(#F� �34ا  : 
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وىف هذا دليل على أن املباحات تصري طاعات بالنيات الصادقات ، فاجلماع يكـون              "ـ  
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا باملعروف الذى أمر اهللا تعاىل به أو طلب ولد                 

نعهما مجيعاً من النظر إىل حرام أو التفكر  فيه أو اهلم  به أو غـري          صاحل أو إعفاف الزوجة وم    
   .)5(" ذلك من املقاصد الصاحلة

ى عن الكالم عند  ����ـ هل صحيح ما يشاع عند بعض األزواج رجاالً ونساًء أن النىب
  اجلماع ؟
 ، فإن ال تكثروا الكالم عن جمامعة النساء: " قوله �روى عنه : ليس بصحيح  : ـ اجلواب

   .)1(وهو حديث ضعيف جداً  " منه يكون اخلرس والفأفأة
  ـ فماذا إذاً عن التجرد عند املباضعة ؟

إذا أتـى   : "قـال    �روى النسائى عن عبد اهللا بن سرجس أن رسول اهللا            : ـ اجلواب 
قال أبو عبد الرمحن ـ  " أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئاً وال يتجردا جترد العريين

   .)2(نسائى ـ هذا حديث منكر وصدقة بن عبد اهللا ـ أحد رواة احلديث ـ ضعيف ال
األحوص :  ، فيه    )3(" إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، وال يتجردا جترد العريين         : "ـ ومثله   

  .ضعيف أيضاً : ضعيف ، والوليد بن القاسم : بن حكيم 
ما رأيت عورة رسول اهللا : "ا ـ  ـ ومثله ما روى عن أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنه 

   . )4("  ومل أر منه�مل ير مىن رسول اهللا"، وىف بعض الروايات "  قط�
" إذا جامع أحدكم فال ينظر إىل الفرج ، فإنه يـورث العمـى  : " قوله �ـ وروى عنه    

ألنه يؤدى إىل النسيان ، وليس هـذا بالـدليل          :  ، وقال بعضهم     )5(وهذا حديث موضوع    
  .الذى يدل على التحرمي " الشرعى"

                                                           
  ) .7\91( �jح ا��0وى )5(
�ًا )1(� m��^  : ه ا�� ع�#آ��700\5(أ �. (  
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يا رسولَ اللَّه عوراتنا مـا      : "ـ والصحيح ىف هذا األمر ما ورد عن معاوية بن حيدة قال             
نأْتي منها وما نذَر ؟ قَالَ احفَظْ عورتك إِلَّا من زوجتك أَو ما ملَكَت يمينك ، فَقَالَ الرجـلُ                   

لرجلِ ؟ قَالَ إِن استطَعت أَنْ لَا يراها أَحد فَافْعلْ ، قُلْت والرجلُ يكُونُ خاليا قَـالَ  يكُونُ مع ا  
هنا ميحتسأَنْ ي قأَح 1(" فَاللَّه(.   

  :ـ وقال بعضهم 
  ـن اجلهـل بـال ارتيـابفهـو م     مـن اجلمـاع ىف الثيابـذرواح

  زع وكـن مـالعبـاً هلـا ال تفـ    صاح ـ فانزعبل كـل مـا عليها ـ 
 

فعن عائـشة      ـ   : ـ وهذا يعىن االغتسال معاً وإباحة النظر إىل فرج املرأة والعكس 
 ، )2(" من إناء واحد من اجلنابة �كنت اغتسل أنا ورسول اهللا : "رضى اهللا عنها ـ قالت  

  .والتستر أوىل حلديث معاوية السابق 
كُنت أَغْتِسلُ أَنا ورسولُ اللَّه "وعنها أيضاً ـ رضى اهللا عنها ـ    : ثناء الغسل ـ واملداعبة أ

� انبنا  جمهو ي ، قَالَتل عي دل عى أَقُولَ دتنِي حرادبفَي داحو هنيبنِي وياٍء بإِن ن3(" م(.   
  ـ فماذا عن أحكام الوطء ىف الدبر ؟

ورد النهى عن وطء املرأة ىف دبرها ىف غري حديث صحيح            :  الوطء ىف الدبر   ـ ىف أحكام  
فمنها أنه من الكبائر ومنـها أنـه        :" ، وتكلم العلماء سلفاً وخلفاً ىف حترمي الوطء ىف الدبر           

يوجب القتل إذا كان من غالم نص عليه أمحد ىف إحدى الروايتني والثانية حده حد الـزاىن                 
: إن كان من زوجه أو أمة أوجب التعزير وىف الكفـارة وجهـان              كقول مالك والشافعى ف   

  .أحدمها عليه كفارة من وطىء حائضاً اختاره ابن عقيل 
ال كفارة فيه وهو قول أكثر األصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به              : ـ والثاىن   

ه ، فالذى   وذكره غري واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا ىف حد             

                                                           
  .أ ��ه أ�� داود وا��0#/. وا�����ى :  ,��+ )1(
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قاله أبو الربكات وأبو حممد وغريمها حده حد الزاىن ، وقال ابن عقيل ىف فصوله فإن كـان                  
الوطء ىف الدبر ىف حق أجنبية وجب احلد الذى أوجبناه ىف اللواط، وعلى هذا فحده القتـل                 
 بكل حال وإن كان ىف مملوكه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه جمرى املثلة الظاهرة  

   .)1(" وهو قول بعض السلف
وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نىب من األنبيـاء           : "ـ ويقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل        

ومن نسب إىل بعض السلف إباحة وطء الزوجة ىف دبرها فقد غلط عليه ، وىف سنن أىب داود                  
 ، وىف لفـظ     )2(" ملعون من أتى املرأة ىف دبرها      : �قال رسول اهللا    : "عن أىب هريرة قال     
 ، وىف لفظ للترمـذى      )3(" ال ينظر اهللا إىل رجل جامع امرأته ىف دبرها        : "ألمحد وابن ماجة    

من أتى حائضاً أو امرأة ىف دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر مبا أنزل علـى حممـد                  : "وأمحد  
 ،  )5("  كفر من أتى شيئاً من الرجال والنساء ىف األدبار فقد        : " ، وىف لفظ للبيهقى      )4(" �

وىف مصنف وكيع حدثىن زمعة بن صاحل عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن اهلاد عن عمر بـن                  
" إن اهللا ال يستحىي من احلق ال تأتوا النساء ىف أعجازهن           : �قال رسول اهللا     : "�اخلطاب  

ال  : "�قال رسول اهللا :  ، وىف الترمذى عن على بن طلق قال    )6("ىف أدبارهن : "وقال مرة   
حـدثنا هدبـة    :  ، وقال البغوى     )1(" تأتوا النساء ىف أعجازهن فإن اهللا ال يستحى من احلق         

حدثىن عمـرو بـن     : سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته ىف دبرها ؟ فقال           : " حدثنا مهام قال    
 ، وىف املـسند     )2(" تلك اللوطية الصغرى  :  قال   �شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا         

يـا رسـول اهللا     :  فقال   �قال جاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا         : "اس  أيضاً عن ابن عب   
فلم يرد عليه شيئاً    : حولت رحلى البارحة ، قال      : وما الذى أهلكك ؟ قال      : هلكت ، فقال    

) 223: البقـرة  ) (أَنى شئْتم فَأْتواْ حرثَكُم لَّكُم حرثٌ نِسآؤكُم: (، فأوحى اهللا إىل رسوله 
                                                           

)1( �904\4: ( ��ا/c ا���ا/. (  
  ) .125،129(وا��0#/. *. ا���aة ) 2162( أ ��ه أ�� داود)2(
)3( ��  ) .218\1(واا�����ى ) 344\2( أ ��ه أ�
)4( ���  : ��  ) .78(وا��0#/. *. ا���aة ) 408\2(أ ��ه ا��ار�. وأ�
  .��*�عً# و���D*ً# ، وا����Dف أ,+ ) 133(ا���aة  أ ��ه ا�#�0/. *. )5(
  ) .122( أ ��ه ا��0#/. *. ا���aة )6(
  ) .324\5( أ ��ه ا�����ى وا�12�%. )1(
)2( ��  ) .210\2( أ ��ه أ�
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ال ينظـر اهللا إىل  : " ، وىف الترمذى عن ابن عباس مرفوعـاً  )3( أدبر واتق احليضة والدبر  أقبل
 ، وقال عبد اهللا بن وهب حدثنا عبد اهللا بن هليعة عـن        )4(" رجل أتى رجالً أو امرأة ىف الدبر      

ملعون من يـأتى النـساء ىف       : " قال   �مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا           
: يرفعه  :  ، وذكر أبو نعيم األصبهاىن من حديث خزمية بن ثابت            )5("  أدبارهن حماشهن يعىن 

 ، وقال الشافعى أخربىن عمـى       )6(" إن اهللا ال يستحىي من احلق ال تأتوا النساء ىف أعجازهن          "
حممد بن على بن شافع قال أخربىن عبد اهللا بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحـة بـن                    

 عن إتيان النساء ىف أدبارهن فقـال        �أن رجال سأل النىب     : "ابت  اجلالح عن خزمية ابن ث    
 أى اخلـزرتني أو ىف  أى اخلربتني أو ىف أى كيف قلت ىف: حالل ، فلما وىل دعاه ،  فقال 

اخلصفتني أمن دبرها ىف قبلها ، فنعم ، أما من دبرها ىف دبرها فال إن اهللا ال يستحىي من احلق                    
   .)1(" ال تأتوا النساء أدبارهن 

عمى ثقة ، وعبد اهللا ابن على ثقة وقد         : فقال  : فما تقول   : فقيل للشافعى   : ـ قال الربيع    
أثىن على األنصارى خرياً يعىن عمرو بن اجلالح وخزمية ممن ال يشك ىف ثقته فلست أرخـص          

  .  فيه بل أى عنه 
إم أباحوا أن   ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه اإلباحة من السلف واألئمة ف            : قلت  

" مـن "يكون الدبر طريقاً إىل الوطء ىف الفرج فيطأ من الدبر ال ىف الدبر فاشتبه على السامع                   
ومل يظن بينهما فرقا فهذا الذى أباحه السلف واألئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط     " ىف"بـ  

  .وأفحشه 
سألت : قال جماهد ) 222: البقرة ) (هاللّ حيثُ أَمركُم من فَأْتوهن: (  وقد قال تعاىل 

: فقـال  )   222: البقـرة  ) (حيثُ أَمركُم اللّه من فَأْتوهن: (ابن عباس عن قوله تعاىل 
يقـول ىف   : تأتيها من حيث أمرت أن تعتزهلا يعىن ىف احليض ، وقال على بن أىب طلحة عنه                 

  .   الفرج وال تعده إىل غريه 
                                                           

  .و���- ) 162\2(أ ��ه ا�����ى :  ��� )3(
  ) .1302(وا�� �%#ن ) 218\1(أ ��ه ا�����ى :  ��� )4(
� ) 2162(و�ه j#ه� ��*�ع ع0� أ�. داود ) 211\1(ع�ى أ ��ه ا�� :  ��� )5(�  ) .44\2(وأ�
)6( ��  ) .1924(وا�� �#�
 ) )96وا��0#/. *. ا���aة ( 215\5( أ ��ه أ�
)1( ���  : .�*#aه ا��أ �)ار�. ) 196\7(وا�%�12. ) 260\2�  .و���ه�# ) 145\1(وا�
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لى حترمي الوطء ىف دبرها من وجهني أحدمها أنه أباح إتياا ىف احلـرث              وقد دلت اآلية ع   
وهو موضع الولد ال ىف احلش الذى هو موضع األذى ، وموضع احلرث هو املراد من قوله من                  

وإتياا ىف قبلها من    ) 223: البقرة  ) (فَأْتواْ حرثَكُم أَنى شئْتم   : (حيث أمركم اهللا اآلية قال      
من أين شئتم من أمام أو من خلف  أى) أَنى شئْتم: (تفاد من اآلية أيضاً ألنه قال دبرها مس

  .الفرج : يعىن ) فَأْتواْ حرثَكُم: (قال ابن عباس 
وإذا كان اهللا حرم الوطء ىف الفرج ألجل األذى العارض فما الظن باحلش الذى هو حمـل                 

اع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء        األذى الالزم مع زيادة املفسدة بالتعرض النقط      
  .   إىل أدبار الصبيان 

ـ وأيضاً فللمرأة حق على الزوج ىف الوطء ووطؤها ىف دبرها يفوت حقها وال يقـضى                
  .   وطرها وال حيصل مقصودها 

عنه ـ وأيضاً فإن الدبر مل يتهيأ هلذا العمل ومل خيلق له وإمنا الذى هئ له الفرج فالعادلون                  
  .   إىل الدبر خارجون عن حكمة اهللا وشرعه مجيعاً 

ـ وأيضاً فإن ذلك مضر بالرجل وهلذا ينهى عنه عقالء األطباء من الفالسفة وغريهم ألن               
للفرج خاصية ىف اجتذاب املاء احملتقن وراحة الرجل منه والوطء ىف الـدبر ال يعـني علـى                  

  .ته لألمر الطبيعى اجتذاب مجيع املاء وال خيرج كل احملتقن ملخالف
  .   ـ وأيضاً يضر من وجه آخر وهو إحواجه إىل حركات متعبة جداً ملخالفته   للطبيعة 

  .ـ وأيضاً فإنه حمل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويالبسه 
  .  ـ وأيضاً فإنه يضر باملرأة جداً ألنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر هلا غاية املنافرة 

  . اً فإنه حيدث اهلم والغم والنفرة عن الفاعل واملفعول ـ وأيض
ـ وأيضاً فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصري              

  .   عليه كالسيماء يعرفها من له أدىن فراسة 
  .   ـ وأيضاً فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بني الفاعل واملفعول   والبد 
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ـ وأيضاً فإنه يفسد حال الفاعل واملفعول فساداً ال يكاد يرجى بعده صالح إال أن يـشاء       
  . اهللا بالتوبة النصوح 

ـ وأيضاً فإنه يذهب باحملاسن منها ويكسومها ضدها كما يذهب باملودة بينهما ويبـدهلما              
  .   ا تباغضاً وتالعناً 

لنقم فإنه يوجب اللعنة واملقت من اهللا       ـ وأيضاً فإنه من أكرب أسباب زوال النعم وحلول ا         
وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه فأى خري يرجوه بعد هذا وأى شر يأمنه وكيف حياة عبد                 

  .    قد حلت عليه لعنة اهللا ومقته وأعرض عنه بوجهه ومل ينظر إليه 
تحـسن  ـ وأيضاً فإنه يذهب باحلياء مجلة واحلياة هو حياة القلوب فإذا فقدها القلب اس             

  .   القبيح واستقبح احلسن وحينئذ فقد استحكم فساده 
ـ وأيضاً فإنه حييل الطباع عما ركبها اهللا وخيرج اإلنسان عن طبعه إىل طبع مل يركب اهللا                 
عليه شيئا من احليوان بل هو طبع منكوس وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل واهلـدى                

  .  ت ويفسد حاله وعمله وكالمه بغري اختياره  فيستطيب حينئذ اخلبيث من األعمال واهليئا
  .   ـ وأيضاً فإنه يورث من الوقاحة واجلرأة ما ال يورثه سواه 

  .   ـ  وأيضاً فإنه يورث من املهانة والسفال واحلقارة ماال يورثه غريه 
ـ وأيضاً فإنه يكسو العبد من حلة املقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقـارهم إيـاه                

صغارهم له ما هو مشاهد باحلس ، فصالة اهللا وسالمه على من سعادة الدنيا واآلخرة ىف                واست
   . )1(هدية واتباع ما جاء به وهالك الدنيا واآلخرة ىف خمالفته هدية وما جاء  به 

 فَـأْتواْ  لَّكُم حرثٌ نِسآؤكُم : (�قال اهللا : ويقول اإلمام الشافعى رمحه اهللا تعاىل 

ثَكُمروبني أن موضع احلرث موضع الولد وأن اهللا تعاىل أبـاح           . اآلية  ) 223: البقرة  ) (ح
وإباحة اإلتيان ىف  : من أين شئتم ، قال الشافعى       : اإلتيان فيه إال ىف وقت احمليض ، وأىن شئتم          

موضع احلرث يشبه أن يكون حترمي إتيان ىف غريه فاإلتيان ىف الدبر حىت يبلغ منه مبلغ اإلتيان                 
  .  القبل حمرم بداللة الكتاب مث السنة ىف

                                                           
  .  ���9ف ) 254\4(زاد ا���#د  )1(
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أخربنا عمى حممد بن على بن شافع عن عبداهللا بن          : أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعى قال       
: قال  : على بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو ابن فالن بن أحيحة بن فالن األنصارى قال                 

عن إتيان النساء    �سول اهللا   حممد بن على وكان ثقة عن خزمية بن ثابت أن سائالً سأل ر            
 أى كيف قلت ىف:  حالل ، مث دعاه أو أمر به فدعى ، فقال  �ىف أدبارهن فقال رسول اهللا

اخلرزتني أو ىف اخلصفتني أمن دبرها ىف قبلها فنعم أم من دبرها ىف دبرها فال  أى اخلربتني أو ىف
   . )1(إن اهللا ال يستحى من احلق ال تأتوا النساء ىف أدبارهن 

فأما التلذذ بغري إبالغ الفرج بني اإلليتني ومجيع اجلسد فال بأس به إن شاء              : قال الشافعى   
وسواء هو من األمة أو احلرة فإذا أصاا فيما هناك مل حيللها لزوج إن طلقها           : اهللا تعاىل ، قال     

 له أدبـه دون     ثالثاً ومل حيصنها وال ينبغى هلا تركه وإن ذهبت إىل اإلمام اه فإن أقر بالعودة              
احلد وال غرم عليه فيه هلا ألا زوجة ولو كان ىف زنا حد فيه إن فعله حد الزنا وأغرم إن كان           

   .)2(غاصباً هلا مهر مثلها قال ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه 
إنـا  : عن عبد الرمحن قال البن عمر: ـ ويقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل ىف تفسريه       

: وما التحميض ؟ فذكر له الدبر ، فقال ابن عمـر            :  اجلوارى أفنحمض هلن ؟ فقال       نشتري
 فقال مالك أشهد على ربيعة ألخربىن عن أىب           أف أف ، وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم           

قلـت  :  عن سعيد بن يسار قال       )3(احلباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، وروى النسائى            
نـأتيهن ىف   : وما التحميض ؟ قلـت      : ارى أفنحمض هلن ؟ قال      البن عمر إنا نشترى اجلو    

فأشهد على ربيعة حلدثىن    : أف أف ، أو يعمل هذا مسلم ؟ فقال ىل مالك            : أدبارهن ، فقال    
  .البأس به : عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال 

 عمر أن ابن     أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن             )1(وروى النسائى   
  .عمر كان ال يرى بأساً أن يأتى الرجل املرأة ىف دبرها 

                                                           
1�م )1( .  
  ) .94\5 ( ا7م)2(
  ) .93( *. ا���aة )3(
)1( Q�#ا�� .* )94 ( m��^ �0��.  
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 وقال أبو بكر بن زيـاد النيـسابورى         )2(وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام          
حدثىن إمساعيل بن حصن حدثىن إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول ىف إتيـان                 

هل يكون احلرث إال موضع    الزرع ؟ ال تعدوا            النساء ىف أدبارهن قال ما أنتم إال قوم عرب          
  . يكذبون على يكذبون على :  يا أبا عبد اهللا إم يقولون إنك تقول ذلك ، قال : الفرج قلت 

فهذا هو الثابت عنه وهو قول أىب حنيفة والشافعى وأمحد بن حنبل وأصحام قاطبة وهو               
 وسعيد بن جبري وعروة بن الـزبري  قول سعيد بن املسيب وأىب سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء       

وجماهد بن جرب واحلسن وغريهم من السلف أم أنكروا ذلك أشد اإلنكار ومنهم من يطلـق    
على فعله الكفر وهو مذهب مجهور العلماء وقد حكى ىف هذا شئ عن بعض فقهاء املدينـة                 

ج عن عبد روى أصبغ بن الفر: حىت حكوه عن اإلمام مالك وىف صحته نظر ، قال الطحاوى    
الرمحن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدى به ىف ديىن يشك أنه حالل يعىن وطء املرأة ىف                  

مث قال فأى شئ أبني من هذا ، هذه ) 223: البقرة ) (لَّكُم  حرثٌ نِسآؤكُم: (دبرها مث قرأ 
لك مـن   حكاية الطحاوى ، وقد روى احلاكم والدارقطىن واخلطيب البغدادى عن اإلمام ما           

طرق ما يقتضى إباحة ذلك ولكن ىف األسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا احلافظ أبو               
  .عبد اهللا الذهىب ىف جزء مجعه ىف ذلك واهللا أعلم 

حكى لنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنه مسع الشافعى يقول ما صح               : وقال الطحاوى   
س أنه حالل ، وقد روى ذلـك أبـو بكـر            ىف حتليله وال حترميه شئ ، والقيا       �عن النىب   

اخلطيب عن أىب سعيد الصريىف عن أىب العباس األصم مسعت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم                 
مسعت الشافعى يقول فذكره ، قال أبو نصر الصباغ كان الربيع حيلف باهللا الذى ال إله إال هو                  

عى نص على حترميه ىف سـتة       لقد كذب يعىن ابن عبد احلكم على الشافعى ىف ذلك ألن الشاف           
   . )1(كتب من كتبه واهللا أعلم 

                                                           
)2( Q�#ا�� )94. (  
  .���9ف ) 266\1(���� ا�� آ��b :  ا�34 )1(
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 ع%� `�bb%�
 ا�K0R  ا����0ع
 ا�<�jوأ 
  .و���ه�# " @4��4]ا"و " ا��ش"وا�$8ع
 وا����ع

و�1� �#د`�0. ـ ه#��ً# ـ ��ة إ��ى ا�Hو�#ت �Fa �� ع�م ا����#ع#2 �#���#�jة ا�Hو��
  ـ *. ��^c ا���ـ� ـ ��ـ� ان       
        ���
 F4#ح ا���� [�� أن ع(�� Pوذ� ، B%1ُع ا�#�� ��ة *. �R �� �)* ، ���و�ـ#د`�0.  !!! دأب زو�2# ع(. ��#ع2# �� ا�
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  ـ فماذا إذن عن أحكام احليض ؟
  : ـ أحكام احليض 

البقرة ) (أَذًى هو قُلْ الْمحيضِ ويسأَلُونك عنِ : (�قال اهللا : قال الشافعى رمحه اهللا تعاىل 
 حىت يطهرن حىت يرين     � اهللا فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن قول      : اآلية ، قال    ) 222: 

  .أن جتتنبوهن ) 222: البقرة ) ( اللّه  حيثُ أَمركُم من فَأْتوهن تطَهرنَ فَإِذَا: (الطهر
 إتيان النساء ىف    �وما أشبه ما قال واهللا تعاىل أعلم مبا قال ويشبه أن يكون حترمي اهللا             : قال  

 إذا طهرن وتطهرن باملاء من احليض على أن اإلتيـان            وإباحته إتيان  )1(احمليض ألذى احمليض    
  .املباح ىف الفرج نفسه كالداللة على أن إتيان النساء ىف أدبارهن حمرم 

وفيه داللة على أنه إمنا حرم إتيان النساء ىف دم احليض الذى تؤمر فيه املرأة بـالكف                 : قال  
ت ىف دم االستحاضة ىف حكـم       عن الصالة والصوم ومل حيرم ىف دم االستحاضة ألا قد جعل          

الطاهر جيب عليها الغسل من دم احليض ودم االستحاضة قائم والصالة والصيام عليها فـإذا               
كانت املرأة حائضا مل حيل لزوجها أن يصيبها وال إذا طهرت حىت تطهر باملاء مث حيل لـه أن                   

  .يصيبها 
يبها وال حيل له إصابتها     وإن كانت على سفر ومل جتد ماء فإذا تيممت حل له أن يص            : قال  

ىف احلضر بالتيمم إال أن يكون ا قرح مينعها الغسل فتغسل فرجها وما ال قـرح فيـه مـن                    
جسدها باملاء مث تتيمم مث حيل له إصابتها إذا حلت هلا الصالة ويصيبها ىف دم االستحاضـة إن       

 احمليض ومعروف أن    شاء وحكمه حكم الطهارة قال وبني ىف اآلية إمنا ى عن إتيان النساء ىف             
اإلتيان ىف الفرج ألن التلذذ بغري الفرج ىف شئ من اجلسد ليس إتيانا ودلت سنة رسـول اهللا                  

                                                                                                                                                                                                 
2# ��ـ��# دأب زو�2ـ# ع(ـ. ��#ع2ـ# *ـ. ا�ـ��� ،       ـ ه#��ً# ـ زو�
 أ � �ى �Fa �� ع�م ا��E#ع
 �(�س أ �2# ع(. ��1

 #2D8<   وآ#ن ه�ا �� أ�%#ب. !!!  
�%ـc ا�1ـ�ل ا�ـa#ذ               L�%ا�ـ  
و��د ه�ا �\�#ب ا��ع. ا��?0. وا���2 ا�r +��9راء أهB ا��(� و��2ـ�ر ا��(�ـ#ء ، و��#و�ـ

� D#ل أع(� ا�       Dدى إ�.       وا7 � �ه ، ه�ا وd? ����?e� fن F4#ح ا��"
��� "             �F�ـ�
 ا��aج �ـ�ى ا��ـ�أة ��ـ# ?�R(2ـ# @ ��*
                       ، 

 ا����
 ا��ـ. %EـB ��2ـ# ا�ـ89ة ، �ـc 4�ـ#ذ ا��ا/�ـ�#R0ور- إ�. ا��*. إ �اج ا��8sت ، *��0#ب �#20 ��# ?dدى �

 .�#�  .��4ذ �6# 
)1(        ��� أ`%] ا��(� ا���?f أن أعs#ء ا��B�#0 ع0� ا�Dو      i%ـ�� 
��Esا��1ـ#ن ، وا7عـ9#ب �ـ 
�Fن *. �#� L��ا� [Dأة و

�#ع و�s? #2�D �2#، وأدى إ�. ا��2#ب ا7عs#ء ا���#0(�
 ع0�ه#، ور��ـ# أدى إ�ـ. �0ـc 4ـHول دم               Rوا� ، 
إ*�ازات ا�\�د ا��ا (�
  .ا���c� L و��د ا���اد ا��#�
 *�ه ��# ?��R� �s ا���أة 
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على أن للزوج مباشرة احلائض إذا شدت عليها إزارها والتلذذ مبا فوق اإلزار مفـضياً                �
   .)1(إليها جبسده وفرجه فذلك لزوج احلائض وليس له التلذذ مبا حتت اإلزار منها 

  :ـ مث قال رمحه اهللا تعاىل 
املؤمنون ) (والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ إِلَّا علَى أَزواجِهِم       : (�ـ باب االستمناء قال اهللا      

 قال الشافعى فكان بينا ىف ذكر حفظهـم          )7: املؤمنون  ) (الْعادونَ  : (قرأ إىل   ) 6- 5: 
كت أميام حترمي ما سوى األزواج وما ملكت األميـان          لفروجهم إال على أزواجهم أو ما مل      

 فمن ابتغى وراء    �وبني أن األزواج وملك اليمني من اآلدميات دون البهائم مث أكدها فقال             
ذلك فأولئك هم العادون فال حيل العمل بالذكر إال ىف الزوجة أو ىف ملك الـيمني وال حيـل     

   .)2(االستمناء واهللا تعاىل أعلم 
من أتى حائضاً أو امرأة ىف دبرها ، أو كاهناً          : "أنه قال    �عن رسول اهللا    ـ وقد صح    

   .)3(" فصدقه مبا يقول ، فقد كفر مبا أنزل على حممد
أَنَّ الْيهود كَانت إِذَا حاضت منهم امرأَةٌ أَخرجوها من الْبيت ولَم           : " قال   �ـ وعن انس    
  شي لَما ولُوهاكؤي         ولُ اللَّهسلَ رئفَس تيي الْبا فوهعامجي لَما ووهارِب�     لَ اللَّـهزفَأَن كذَل نع

إِلَـى  ) ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ           ( سبحانه وتعالَى   
 جامعوهن في الْبيوت واصنعوا كُلَّ شيٍء غَير النكَاحِ فَقَالَـت           �للَّه  آخرِ الْآية فَقَالَ رسولُ ا    

                   ـادبعرٍ ويضح نب دياَء أُسفَج يها فالَفَنا إِلَّا خرِنأَم نئًا ميش عدلُ أَنْ يجذَا الره رِيدا يم ودهالْي
 فَقَالَا يا رسولَ اللَّه إِنَّ الْيهود تقُولُ كَذَا وكَذَا أَفَلَا ننكحهن فـي              � اللَّه   ابن بِشرٍ إِلَى رسولِ   

      ولِ اللَّهسر هجو رعميضِ فَتحالْم�     دجو ا أَنْ قَدنى ظَنتا     )1( حمهلَتقْبـتا فَاسجرا فَخهِملَيع 
   .)2("  فَبعثَ في آثَارِهما فَظَننا أَنه لَم يجِد علَيهِما�لَى رسولِ اللَّه هديةٌ من لَبنٍ إِ

  ـ فما للزوج من زوجته إذا حاضت ؟ 

                                                           
  ).93\5(  ا7م )1(
  ) .94\5( ا7م )2(
  .أ ��ه أ�� داود وا�� �#�
 وا�����ى و���ه� :  ,��+ )3(
  .�is :  أى )1(
  . أ ��ه ��(� و���- )2(




 ا���و���                                                               186��         
  

  
  

  

ـ اليهود نبذوا املرأة عند احليض فال يؤاكلوها وال يساكنوها وال جيامعوها ، والنـصارى               
سالم ى عن نبذها وعن مجاعها وقـت        على خالف ذلك ، فتجامع وقت احليض ، بينما اإل         

  .احليض 
فللزوج من زوجته إذا حاضت أن يصنع كل شئ ويستمتع ا إال النكاح ، قال رسول اهللا                 

   .)3(" اصنعوا كُلَّ شيٍء غَير النكَاحِ: " �
يأمر إحـدانا إذا   �كان رسول اهللا : "وصح عن عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ أنه قال   

   .)4(" يباشرها:  أن تتزر ، مث يضاجعها زوجها ، وقالت مرة كانت حائضا
   .)5(" إذا أرد من احلائض شيئاً ألقى على فرجها شيئا مث صنع ما أرد �وكان 

فاه على موضع ىف ، وأتعرق  ـ  �كنت أشرب وأنا حائض فيضع ـ  : "وقالت أيضاً 
   .)6(" فيضع فاه على موضع ىف �العرق مث أناوله النىب 

طهرت من حيضها كما تقدم عند الشافعى رمحه اهللا تعاىل فله أن يأتيها بعد أن تغتسل                فإذا  
 من فَأْتوهن تطَهرنَ فَإِذَا:( أو تتوضأ أو أن تغسل موضع الدم فقط كما تقدم ، لقوله تعاىل 

كُمرثُ أَميإِنَّ ح اللّه طَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي اللّه222: البقرة ) (رِين(.   
: ـ ويقول احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد تقدم ىف الصحيحني حديث عائشة                

كَانَ يأْمرنِي فَأَتزِر فَيباشرنِي "و ) 1" (من إناء واحد كالنا جنب �كنت أغتسل أنا والنىب "
ضائا حأَن2" (و . (  

) فَاعتزِلُواْ النساء ىف الْمحـيضِ    : (م بالقرآن ىف قوله تعاىل      قال الشافعى قال بعض أهل العل     
  .  يعىن ىف موضع احليض ) 222:البقرة (

 على اعتزال �وكانت اآلية حمتملة ملا قال وحمتملة إعتزال مجيع أبدان فدلت سنة رسول 
  .   ما حتت اإلزار منها وإباحة ما فوقه 

                                                           
  . أ ��ه ��(� )3(
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(� )4(
  .أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )5(
  . أ ��ه ��(� )6(
1�م )1( .  
1�م )2( .  
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 إمنا وقع على موضع احليض خاصة وهو النكـاح          وحديث أنس هذا ظاهر ىف أن التحرمي      
  .   وأباح كل ما دونه 

وأحاديث اإلزار ال تناقضه ألن ذلك أبلغ ىف اجتناب األذى وهو أوىل وأما حديث معـاذ                
 عما حيل للرجل من امرأته وهى حائض فقال ما فـوق اإلزار             �سألت رسول اهللا    : "قال  

  .   سعد األغطش ومها ضعيفان  ففيه بقية عن )3(" والتعفف عن ذلك أفضل
ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهـو          : رواه أبو داود ، مث قال       : قال عبداحلق   

ما حيل ىل من امرأتى وهى حائض فقال لك ما           : "�ضعيف عن عمه أنه سأل رسول اهللا        
 شيبة   ذكره أبو   بكر بن أىب       � قال ويروى عن عمر بن اخلطاب عن النىب        )1(" فوق اإلزار 

  )2(وليس بقوى 
  ـ فمن مل ميلك نفسه ووقع على زوجته ىف احليض أو النفاس ، فما الكفارة عليه ؟

عليه أوالً أن يستغفر اهللا تعاىل ويتوب إليه من هذا الفعل ، مث عليه أن يتـصدق             : ـ اجلواب 
ـ                  يض بدينار أو نصف دينار ، حلديث اإلمام امحد وغريه أن كفارة من وقع على أهله ىف احل

  .التصدق بدينار أو نصف دينار 
  ـ فهل تطلق منه زوجته ؟

ال ، لكن إن علم القاضى منهما ذلك فله أن يطلق ، على قول بعض أهل العلم                  : ـ اجلواب 
.  

  ـ فكيف تتطهر املرأة من احليض ؟
ها تأْخذُ إِحداكُن ماَءها وسـدرت    :  عن غسل املرأة من احليض فقال        �سئل  : ـ اجلواب   

               ا ثُمهأْسونَ رؤلُغَ شبى تتا حيددلْكًا شد لُكُهدا فَتهأْسلَى رع بصت ثُم ورالطُّه ِسنحفَت رطَهفَت
            طَهت فكَياُء ومأَس ا فَقَالَتبِه رطَهكَةً فَتسمةً مصرذُ فأْخت اَء ثُما الْمهلَيع بصا فَقَـالَ    تبِه ر

   .)3(" تتبعني أَثَر الدمِ: سبحانَ اللَّه ، فَقَالَت عائشةُ 
                                                           

)3( m��^ -ه أ�� داود :  إ�0#د�أ �)ه *�ه ) 213�و^� pE�@ا ��1
 �� ا����� و��� : #�  .^��m : آ8ه
)1(    m��^ -إ�0#د  :   ���ـHام �ـ�    : ��0� ^��m ، *�ه     ) 651(وا�� �#�
   ) 133(وا�����ى  ) 211(وأ�� داود   ) 342\4(أ ��ه أ�

 ��F� : m��^.  

 أ�. داود )2(�j#� )6\142. (  
  . أ ��ه ��(� )3(
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البد من إهتمام املرأة بنظافتها اهتماماً عظيماً ، خاصة بعد   احليض ، مع               : ـ وهنا نقول    
  .املاء : االهتمام بالنظافة العامة ، وأطيب طيب املرأة 

  افتها واحملافظة على أعضائها التناسلية ؟ ـ فكيف تعتىن املرأة بنظ
لقد حث اإلسالم على النظافة ، من حسن امللبس والتسوك واالغتسال والوضوء  : ـ اجلواب

والتطهر وحنو هذا ، ومن املقرر أن النظافة اجلنسية من األمور اهلامة جداً ، وإمهال املـرأة ىف                  
الكثري من   املشاكل ، خاصة عند اجلمـاع ،           نظافتها ونظافة أعضائها التناسلية قد يسبب هلا        

واملرأة بطبيعتها رقيقة ناعمة حاملة حتب اجلمال والزينة ، فهى تدفع ربع عمرهـا ىف التـزين                 
وإنتقاء مالبسها ، فهى ال تشعر بالوقت أمام املرآة أو عند اختيار لباس جديد هلا ، فجماهلـا                  

 ذلك إال أن هناك بعض الفتيات والنـساء     ورغم! أهم عندها من إكتشافات أمحد زويل مثالً        
قد أهلمن العناية بأعضائهن التناسلية مما سبب هلن الكثري من املشاكل املرضية كالسيالن وحنوه     

   .)1(، ونفور الزوج وكراهية اجلماع إذا كانت متزوجة 
  .ومن املقرر أن األعضاء التناسلية عند الرجل أسهل نظافة منها عند املرأة

  ذا مص الرجل ثدي زوجته قرتل ىف حلقه بعض اللنب، فهل حترم عليه ؟ـ فماذا إ
  .ال حترم عليه : ـ اجلواب

  ـ هل لشعر العانة فوائد جنسية ؟
نعم ، فلم خيلق اهللا تعاىل شيئاً عبثاً ، أو بدون حكمة ، كيف وهو خلق اإلنسان  : ـ اجلواب

ن مل نعرف الفوائد أو احلكم ىف بعض        وحنن وإ ! ىف أحسن تقومي ، كيف وهو العليم احلكيم ؟        
: ما نرى ، فال يعىن هذا أنه خملوق سدى ، ولو نظر اإلنسان ىف نفسه لرأى عجباً قال تعاىل                    

)ىف أَنفُِسكُمونَ أَفَلَا ورصبذه الكيفية ، وهذه األنـف  ) 21: الذاريات ) (ت ففى خلق الوجه
لى اجلانبني ـ والعينني بغطائهمـا ـ دون    بفتحتني ـ إىل أسفل ـ واألذنني بفتحتني ـ ع   

والـشعر حتـت   ! ـ والشعر على الرأس ، وعلى ظهر الكف دون باطنه ! األنف أو األذنني  
والفرج ذا الشكل العجيب ومكانه احملفوظ فيه ـ للرجل واملـرأة ـ    ! اإلبط وحول الفرج 

                                                           

 jـ�2ر                 �1� ع�ض ع(ّ. أ��ه� ��ة ر�%�ه *. >8ق          )1(�sـ� �ـ� �bه أآ�ع(. زوا ��� �D �F? ه ، و����ه   ! زو��eـ# �ـ�)*


 `� أ*i%��#� +9 ا��ى دع#- إ�. ا�����F *. ا�8Eق ، وه� أن                  �#�n8ً �� ا�)D .�ا�� i%ع� ا��"��aا� "   �*ـ. �ـ�
 �� �bه إ�. اآ��< B9? ه ـ و*. أ�#آ� ���20# ـ��ا) !  ��3(زو .* �F* #�  .@��Dاب �#20 ��# ?��a- �#��1ف آ(

� ,+� ا���?f ع� ا�%0. Dو� 
�(ـQ ا��#4ـ
 ـ    : ا@ ��#ن وا@����اد ـ و*ـ. روا?ـ
    : ا���Eة  ���j Q)�� " : K ا��4#
1�م $�?Rه " وDص ا�a#رب ، و1(�� اv7�#ر ، وm�4 ا�nط �Dو ،.  
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فكر ، وإذا علـم اإلنـسان       خبالف احليوانات وغري هذا ، هى دعوة من اهللا تعاىل للتأمل والت           
الفائدة ىف بعض هذه األشياء وظهرت له أو مل تظهر فعليه أن يعلم أا مل ختلق سـدى بـل                    

  .حلكمة ، بل حلكم عظيمة 
إمتصاص العرق ، حيث أن هذه املنـاطق غـري          : فمن فوائد شعر العانة ووظائفه الصحية       

يقوم الشعر حول الفرج بامتـصاص      معرضة للهواء ، فمفرزات العرق فيها أكثر من غريها ، ف          
هذا العرق ، كما أنه حيول بني احتكاك جلد الصفن بالفخذين ، فال يسبب التسلخ ىف هـذه                  

  .املناطق احلساسة 
كما أن له فائدة جنسية ، حيث أن احتكاك شعر العانة عند الرجل باألعصاب اجلـساسة                

  .ا يعجل باإلنزال عندها املوجودة ىف البظر عند املرأة يشعرها باللذة والنشوة مم
ـ هل لنا ىف بيان بعض حكم ختان البنات ـ خاصة ـ بإجياز، فنحن نعلم وجوبه 

  للرجال ، ولكن كثر احلديث عن ختان البنات ىف اآلونة األخرية ، فلزم البيان ؟ 
األمر باخلتان ىف غري حديث صحيح ، ويكفى ىف بيان           �لقد صح عن النىب      : ـ اجلواب 

، وفيـه   " إِذَا جاوز الْختانُ الْختانَ وجب الْغـسلُ      : " �الرجال والنساء قوله    وجوبه على   
الْفطْرةُ خمس أَو خمس من الْفطْرة الْختانُ       : "اإلشارة إىل ختان الرجل واملرأة فتأمل ، وقوله         

اددحتاسال1(و(    ِالْأَظْفَار يمقْلتو طالْإِب فتنارِبِ   والش قَصو ") وهذا حديث عام ىف الرجال       )2 ، 
الـىت   اللَّه فطْرةَ: (والنساء ، والفطرة هى ما فطر اهللا الناس عليها وهى أصل اخللقة قال تعاىل 

فَطَر اسا النهلَي30: الروم  ()ع (الِ  : "�وتقدم قولهجالر ققَائاَء شسالن ")3(.   
 ، )4(أن اخلتان للرجال سنة ، وهو من الفطرة ، وللنساء مكرمة        : م أىب حنيفة    وىف فقه اإلما  

على ترك اخلتان قاتلهم اإلمام ، ألنه من شعائر اإلسالم وخصائصه ) بلد(فلو اجتمع أهل مصر 
)5(.   

   .)6(أن اخلتان واجب على الرجال والنساء : وىف فقه اإلمام الشافعى 
                                                           

)1( 
  . أى �(��j Q ا��4#
  . أ ��ه ا�%$#رى و��(�  وا�#�0/. )2(
1�م )3( .  
�ة ا��. ع0� ا���أة اذا �ـ� E1ـc آ%ـ�ت ��ـ. ,ـ#رت آ#�1�ُ(ـ
 7و ا@,ـ%c ا�ـ�ى                      )4()R�#* ، �2� #ً4�,3ً# و�أى � 

 #2�2j ��b? #�  .?��P ���ج ا���أة �
  ) .197\1(ا���2ب �(��aازى :  ا�34 )5(
)6( 
�ا�D ��@ .0\�  ) .70\1( ا�
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ـ   ختانـ النساء حبديث أم عطية ـ رضى اهللا عنـها ـ    وقد استدل الفقهاء على خفض 
ال تنهكى ، فإن ذلك أحظى للزوج       : " �كانت امرأة ختنت باملدينة ، فقال هلا النىب         : قال  

 ملا هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت خبتـان            �أنه  : "وىف رواية   " وأسرى للوجه 
هل الذى كان ىف يدك هـو ىف        : أم حبيبة   يا  : قال هلا    �اجلوارى ، فلما رآها رسول اهللا       

نعم يا رسول اهللا ، إال أن يكون حراماً فتنهاىن عنه ، فقال رسـول اهللا                : يدك اليوم ؟ فقالت     
يا أم حبيبـة ، إذا أنـت   : أعلمك ، فدنيت منه فقال  حىت بل هو حالل ، فادن مىن:  �

  . )2("  ، فإنه أشرق للوجه وأحظى  للزوج)1(فعلت فال تنهكى 
  ـ هل للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن ؟

قال بعض أهل العلم جبوازه ، ومنعه بعضهم ، وإن كان لضرورة كـالتعليم أو                :ـ اجلواب 
  .اإلتبار مثالً فال حرج 
   ـ وماذا عن اجلنب ؟

للجنب أيضاً أن يقرأ القرآن لقوله أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنـها ـ أن    : ـ اجلواب 
 أنه كان ينـام جنبـاً ، مث   �ان يذكر اهللا على كل أحواله ، وكان من أحواله       ك �النىب  

يغتسل قبل الفجر ، وكان يقرأ بعض السور قبل النوم ، وقد منع بعض أهل العلم اجلنب من                  
  .قراءة القرآن من املصحف أو عن ظهر قلب ، واهللا أعلم 

نبيه أيضاً إىل مشكلة تقع فيها      وملا كان احلديث عن احليض وأحكامه أردت الت        : ـ تنبيــه 
بعض فتياتنا عند اقتراب موعد الزفاف ، وهى حترج بعض الفتيات من اإلفصاح عن موعـد                

ألمها وتزامنها مع موعد الزفاف ، مما يؤدى بدوره إىل الوقوع ىف احلـرج              " الدورة الشهرية "
زامن مع موعد الزفاف ، للزوجة والزوج ، فال تتحرج الفتاة من إخبار أمها مبوعد الدورة إذا ت    

  .فيتم التأجيل لبعض الوقت حىت تنتهى الدورة ، تفادياً للحرج
  ـ فهل للنفساء أن تصلى وتصوم وجيامعها زوجها إذا طهرت قبل األربعني ؟

                                                           
)1( cE1ا� .* .\�#%  . أى @ 
)2(    m��^ -ه أ� :  إ�0#د�ه  أ ��* ��?f أK4 و�ـ� �ـ�?f أم أ?�ـ�    : � داود ��0� �� �� �� ��#ن ^��m ، و�ه j#ه���

، و?F�ـ.  ) 263\10" (*ـ�+ ا�%ـ#رى  : "، وT � ع� ا�s�#ك �� K�D ع0� ا�%�12. ، ا34ـ�  " ا��1�1
"ع0� أ�. ا�t�a *. آ�#ب     
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نعم ، إذا طهرت النفساء قبل األربعني اغتسلت وتطهرت وحلت  لزوجهـا ،               : ـ اجلواب 
  .س وقت معني وعليها الصالة والصوم ، فليس للنفا

   عن الزوجة ؟ )1(ـ فما هو حكم العزل 
للرجل أن يعزل عن زوجته ماءه ، على أن يكون مبوافقة الزوجـة ، حـىت ال                  : ـ اجلواب 

  :يكون هاضما حلقها 
  )2(" �كنا نعزل على عهد النىب: "ـ فقد روى البخارى ومسلم عن جابر قال 

أو : فقال    �نا نعزل فسألنا رسول اهللا    أصبنا سبياً فك  : ـ و عن أىب سعيد اخلدرى قال        
   .)3(إنكم لتفعلون قاهلا ثالثاً ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال هى     كائنة 

إن ىل جارية هى خادمنا وسانيتنا      :  فقال   � أن رجال أتى رسول اهللا       �ـ وعن جابر    
شئت ، فإنه سيأتيها مـا      اعزل عنها إن    :  وأنا أطوف عليها ، وأنا اكره أن حتمل ، فقال            )4(

قد أخربتك أنه سيأتيها    : فقال  ! إن اجلارية قد حبلت     : قُدر هلا ، فلبث الرجل ، مث أتاه فقال          
   .)5(" ما قدر هلا

ال خالف بني العلماء أنه ال يعزل       : وقد اختلف السلف ىف حكم العزل قال ابن عبد الرب           "
وهلا املطالبة به وليس اجلماع املعروف إال ما        عن الزوجة احلرة إال بإذا ألن اجلماع من حقها          

ال يلحقه عزل ووافقه ىف نقل هذا اإلمجاع بن هبرية ، وتعقب بان املعروف عند الشافعية أن                 
  . املرأة ال حق هلا ىف اجلماع أصالً 

وقد استنكر ابن العرىب القول مبنع العزل عمن يقول بأن املرأة ال حق هلا ىف الوطء ونقل عن 
أن هلا حق املطالبة به إذا قصد بتركه أضرارها ، وعن الشافعى وأىب حنيفة ال حق هلا فيه            مالك  

إال ىف وطئه واحدة يستقر ا املهر قال فإذا كان األمر كذلك فكيف يكون هلا حق ىف العزل                  
فإن خصوه بالوطئة األوىل فيمكن وإال فال يسوغ فيما بعد ذلك إال علـى مـذهب مالـك          

   .)1( ، اهـ بالشرط املذكور

                                                           
  .��B أه(ه *oذا D#رب ا@H4ال H4ع وأH4ل  #رج ا���ج ه� أن ?c�#R ا�:  ا��Hل )1(
  ) .160\4(و��(� ) 250\9( أ ��ه ا�%$#رى )2(
  ) .158\4( أ ��ه ��(� )3(
)4( B$01. �0# ا��  . أى ا��. 
  ) .160\4( أ ��ه ��(� )5(
  .���9ف ) 1998\5( *�+ ا�%#رى )1(
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تزوجوا الْولُود الْودود   : " ـ هذا ومن األوىل ترك العزل ملا تقدم ولقوله ىف احلديث العام             
بِكُم ركَاثي م2(" فَإِن(.   

  ـ ما حكم تعاطى أو استعمال وسائل منع احلمل ؟
راً بصحة املرأة   ال حرج ىف استعمال املرأة لوسائل منع احلمل إذا كان احلمل ضا            : ـ اجلواب 

، أو كان للمحافظة على أوالدها ورعايتهما الرعاية الصحية والنفسية والتربوية الصحيحة ، ال 
  .خوفاً من الفقر أو االنفجار السكاىن إىل آخر تلك املصطلحات 

  ـ فماذا عن وطء املرضعة ؟
 الغيلـة   لقد مهمت أن أى عن    : "ىف احلديث الصحيح     �ال حرج فيه لقوله      : ـ اجلواب 

   .)3(" حىت ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يضر أوالدهم
وال ريب أن وطء املراضع مما تعم به البلوى ويتعذر على الرجل الصرب عن امرأته طيلة فترة                 
الرضاع ، ولو كان حراماً لنقل إلينا ، ولوصل إلينا بيانه عن الصحابة الكرام رضى اهللا عنهم                 

  .    أمجعني 
صحيح ما يشاع أن عضو الذكورة الكبري ميتع ويشبع املرأة جنسياً أكثر من العضو  ـ هل   
  الصغري ؟

البالستيك ، فترى )  القفاز الطىب(ـ ال صحة هلذا القول طبياً أو عملياً ، فمهبل املرأة يشبه 
هذا القفاز منكمشاً عند تركه ، مث إذا أردت أن تدخل فيه إصبعك متدد له كلما زاد اإلصبع                  

مثل ثنايا جـسم  (إدخاالً ، أو هو ـ مهبل املرأة ـ يشبه الثنايا املتراكبة بعضها فوق بعض    
كذا مهبل املرأة هلا اخلاصية الىت ا يستمتع بالعضو الكبري استمتاعه بالعضو الصغري ،              ) الدودة

 فالرجل ذو العضو الذكرى الصغري إذا أوجله ىف فرج املرأة شعرت املرأة أن هذا العـضو قـد       
وصل إىل قعر املهبل  وآخره ، وكذا صاحب العضو الذكرى الكبري ، يزداد املهبل اتـساعاً                 

هلذا العضو ، وعليه فال فرق بني العضو الكبري والـصغري ىف شـعور املـرأة       ) كأصبع القفاز (
باالستمتاع اجلنسي سواء كان العضو كبرياً أو صغرياً ، هذا والعضو الذكرى عنـد الرجـل                

                                                           
  .�ه�# و��) 71\2(وا��0#/. ) 320\1(أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )2(
  . أ ��ه ��(� )3(
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ومـا  )  سم 12-10(ىف حالة االنتصاب ، وحميطه ما بني        )  سم 16-12(بني  يتراوح عادة   
  .زاد عن ذلك فهو نادر وشاذ 

ـ بل إن العضو الذى يزيد عن معدله الطبيعى يؤدي إىل أثار سلبية عند املرأة ، فقد يؤدى                  
إىل دفع الرحم وحدوث انقالب فيه ، فتشكو آالم الظهر واحلوالب وأسفل الـبطن ، وقـد                 

زق ىف جدران املهبل الداخلية مما يتطلب تدخالً جراحياً ، وقد يسبب شقوقاً فرجية              يسبب مت 
  .وأنزفة يعلمها األطباء 

ـ فهل حقاً ما تتناقله الفتيات ىف جمالسهن أن الرجل صاحب اجلسم الضخم ذو 
  العضالت املفتولة أقوى جنسياً من غريه ؟

فرازات الناجتة عن الغدد املـسؤولة عـن        ـ القوة اجلنسية تعتمد على أمور كثرية منها اإل        
العملية اجلنسية ، الثقافة اجلنسية عند الرجل ، استعداد املرأة هلذا األمر ، االستعداد النفـسى                
والعاطفى لكل منهما ، وغري ذلك الكثري ، أما الرجل صاحب العضالت املفتولة فقد ال تفرز                

سبة الىت تفرزها الغدد عند غريه ، بل أقل من          الغدد عنده املسؤولة عن العملية اجلنسية نفس الن       
ذلك ، فقوة العضالت أو ضعفها ليست مقياساً ، وإمنا أقول أن الرجل الرياضى أفضل مـن                 
غريه من الناحية اجلنسية إذا توفرت له األسباب املتوفرة لغرية ممن ال ميارسون رياضة ، سـواء          

  .أكانت تلك الرياضة عنيفة أم ال
املشعر حبيب  "رجل غزير الشعر أقوى جنسياً من غريه ، كما يقولون أن            ـ هل حقاً أن ال    

  ؟" الرمحن
هذا كالم غري صحيح ، وكم من رجل مشعر على غري ملة اإلسـالم ، فهـل                 : ـ اجلواب   

  " .مشعر"يكون حبيباً للرمحن لكون فقط 
  ـ هل للعادة السرية أضراراً على العملية اجلنسية بعد الزواج ؟

 العادة السرية عند بعض الشباب هى ختيل صور ومشاهد جنـسية يعيـشها              ـ إن ممارسة  
الشخص خبياله بعيداً عن الواقع ، وقد يندفع الشخص ويلهث وراء تلك التخيالت وينـسى               
واقعه فيؤدى به إىل كثري من املشاكل ، سواء قبل الزواج فيستغىن  بالعادة السرية عن الزواج                 
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ماع وال يستمتع به استمتاعه مبمارسة العادة السرية ، ومنهم          ، أو بعد الزواج فال يستطيع اجل      
وبعـضهم  ! بعد أو قبل اجلماع     ! ملمارسة العادة   " احلمام"من أراد أن جيامع أهله ذهب إىل        

يذهب بعقله أثناء اجلماع إىل ختيل نفس الصور الىت كان يتخيلها وقت ممارسة العادة ، مما قد                 
 أهل العلم ، وقد ثبت علمياً أن العادة الـسرية تـؤدى إىل              على قول بعض  " الزنا"يوقعه ىف   

  :أمراض كثرية قد ال يظهر أثرها إال بعد الزواج ، منها 
  .موت احليوانات املنوية عند الرجل أو أكثرها  -
  .أا تسبب رعشة ىف بعض األعضاء كالرجلني  -
  .نسبة الذكاء أا تؤثر ىف الغدد املخية فتضعف القوة املدركة فتسبب قلة الفهم و -
  .تورث أملاً ىف فقار الظهر ، وهو اللب الذى خيرج ماء الرجل : أا  -
  .أا تسبب احنناء ىف الظهر  -
  .أا تؤثر ىف األعصاب عامة  -
تحل ماء الرجل بعد أن كان ثخيناً غليظاً ، فيصبح رقيقاً خاليا من احليوانات املنوية               : أا   -

.  
، كما يسبب اإلفراط ىف العادة الـسرية عنـد          ) طبياً(ا  ويكفى هذا األمر ىف اإلقالع عنه     

الرجل إىل سرعة القذف ىف بعض احلاالت ، وعدم انتصاب العضو كما ينبغى عن املعاشـرة                
  .اجلنسية وغري هذا الكثري 

) شرعاً(وقد ذهب كثري من أهل العلم إىل حترمي العادة السرية ويكفى هذا ىف اإلقالع عنها                
.  

 أَيمـانهم  ملَكَت ما أَو علَى أَزواجِهِم حافظُونَ إِلَّا لفُروجِهِم هم الَّذينو: (ـ قال تعاىل 

مهفَإِن رنِ غَيفَم نيلُومى مغتاب كاء ذَلرو كلَئفَأُو مونَ هادأثىن تعاىل ) 31-29: املعارج ) (الْع
، وحكـم   )  اإلمـاء (زوجته أو ما ملكت ميينه      على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إال مع          

 اللّـه  حـدود  يتعد ومن(تعاىل أن من ابتغى وراء ذلك فهو عاد معتد متعد حلدود اهللا تعاىل 

مه كلَـئونَ فَأُوم229: البقرة ) (الظَّال . (  
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سئل ابـن  : ـ روى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد اهللا بن عثمان عن جماهد قال  
  .ذلك نائك نفسه : عمر عن االستمناء فقال 

أما اإلستمناء باليد فهو حرام عند مجهور العلماء وهو أصح          : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
القولني ىف مذهب اإلمام أمحد وكذلك يعزر من فعله ، وىف القول اآلخر ـ عن اإلمام أمحد  

   . )1( خوف العنت ـ هو مكروه غري حمرم وأكثرهم ال يبيحونه
  .ـ وقد تقدم قول الشافعى رمحه اهللا تعاىل 

   : )2(ـ ويقول اإلمام القرطىب ىف تفسريه 
سألت مالكاً عن الرجل جيلد : مسعت حرملة بن عبد العزيز قال       : قال حممد بن عبد احلكم      

وهذا ألم ) الْعادونَ: (وله إىل ق) حافظُونَ لفُروجِهِم هم والَّذين: ( فتال هذه اآلية )3(عمرية 
  :يكنون عن الذكر بعمرية ، وفيه يقول الشاعر 

  فاجلد عمرية  الداء وال حرج      إذا حللت بواد ال أنيس به
االستمناء وهو استفعال من املىن ، وأمحد بن حنبل على ورعه جيوزه            : ويسميه اهل العراق    

 أصله الفصد واحلجامة ، وعامة العلمـاء        وحيتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند احلاجة        
  .على حترميه 

إنه كالفاعل بنفسه وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بني الناس          : وقال بعض العلماء    
حىت صارت قيلة وياليتها مل تقل ، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو املروءة يعرض عنها                 

  .لدناءا 
   ذا األمر ؟ـ فما هى كيفية العالج ملن ابتلى

طرق العالج كثرية ، وكان هناك من يدمن تلك العادة السيئة ، وما كـان               : ـ نقول له    
أيسر إقالعه عنها بفضل اهللا تعاىل وتيسريه ، وذلك ملن أخلص النية وطلب الرضوان ، ومـن                 

  :هذه الطرق 
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ةَ فَلْيتزوج فَإِنه أَغَض للْبـصرِ      يا معشر الشبابِ منِ استطَاع الْباءَ      : "�لقوله  :  الصيام   -1
 ، وال تستهن بالصيام ، فإن له        )1(" وأَحصن للْفَرجِ ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاءٌ         

  .تأثرياً عجيباً ىف رفع تلك العادة ال يعلمه إال من أخلص الصيام والدعاء والنية 
يـدخل   وال حتلف على تركها وال تنذر ، حىت) ! العادة السيئة(رفة سوءها من امسها  مع-2

عليك الشيطان إذا أنت فعلتها مرة أخرى ، فيوسوس إليك بأن احللف مل يأت بثمرة ، أو أن                  
يوسوس إليك أنك تستهني باحللف أو النذر ، وأنه الطاقى لك على تركها رغم احللف والنذر 

وسوسته فتترك الصالة أو الصيام أو مصاحبة الصاحلني ، وأعلم أن الـدنيا             ، مث يدخل إليك ب    
  .ساعة فاجعلها طاعة ، وما هى إال حلظة يعقبها فرح أو ترح 

 جتنب الوحدة ، فمن شعر باحلاجة إىل ممارسة تلك العادة السيئة خرج إىل املسجد فجلس           -3
  .صديق  جيالسه يضينه ، أو إىل  حىت يهرب منه شيطانه ، وهكذا حىت فيه
ال تتحول اخلطرات إىل أفكـار ، مث إرادات ، وذلـك    حىت  دفع تلك اخلواطر عن رأسه-4

يتأتى بانشغال الفكر ىف عاقبة تلك العادة من سوء ، وأا جمرد حلظات يشعر بعـدها العبـد                 
  .بالندم ، ولو أنه متهل ومتاسك قليالً ما أقدم عليها 

الة وقراءة القرآن ، والدعاء برفع ذلك األمر عنه ، وما أسرع             التقرب إىل اهللا تعاىل بالص     -5
  .دعوة املكروب املضطر إىل اإلجابة 

وجتنب املثريات من املنظورة واملسموعة واملقروءة ، وأعلم أن غض البصر           :  غض البصر    -6
من أهم االسباب الىت تنأ بصاحبها عن الوقوع يف الرذيلة ، فكلما عال البصر تعلـق القلـب                  

املنظور وطلبه واشتهاه ، وإذا مل جيد إليه سبيالً انصرف إىل ما هو دونه ، حماوالً اسـتفراغ                  ب
" ورداً"الطاقة ، واملرء ال حيتاج من الطريق إال بضعة خطوات أمام قدميه ، ومن جعـل لـه                   

يقراءه يف يومه وليلته ـ خاصة ىف الطريق ـ انشغل به عن النظر ، وكان قلبه مشغوالً باخلالق 
، وأصبح املخلوق له ـ ىف الطريق ـ أشباح ال يرى منها ما يتعلق به القلب ، وانصرف بفلبه 
إىل مراجعة ما حيفظ من كتاب اهللا تعاىل ، أو اإلتيان بالورد واألذكار ، ولو تفكر العبد قليالً                  
فيما جينيه عليه بصره ، وما يفوته من عتق الرقاب وحمو السيئات وحتصيل احلـسنات ورفـع                 
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لدرجات بالقرآن واألذكار لتنغصت عليه حياته وما تعلق قلبه بغري اهللا تعاىل وذكره وحماولة              ا
  .التقرب إليه تعاىل 

 ممارسة الرياضة ، و حماولة التقدم إىل أعلى مستواياا ، ومعرفة أن تلك العادة تـذهب                 -7
ىف تلك الرياضة   بتعبك واجتهادك وتقف حائالً بينك وبني وصولك إىل ما تريد مركز مرموق             

.  
!  أعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه ، فماذا لو أنك مت وأنت تفعل تلك  الفعلة ؟                   -8

  .اللهم أحِسن خامتتنا 
واعتزاز الشاب بنفسه وطلبه الوصول إىل أفضل املراتب وأعالها مما يؤهله           :  الثقة بالنفس    -9

  .ناء أسرة اسالمية إىل التعجيل بالزواج واختيار االنسب له واألفضل لب
ـ وأعلم أخى أن أفضل من ممارسة تلك العادة هو الزواج والتعجيل به ، وهو أفضل الطرق 
إلشباع تلك الرغبة الكامنة وقتما تشاء ليالً أو اراً ، مرة أو أكثر ، ولك أن تتخيل أنك 

 األجر ىف وقتما تريد ممارسة اجلنس واجلماع تستطيع هذا وقتما تشاء ودون حرج ، بل ولك
هذا ، بينما هناك من يريد إشباع غريزته فيذهب إىل ممارسة العادة وختيل الصور املثرية بينما 
يستطيع أن ميارس اجلنس دون احلاجة إىل ختيل الصور املثرية وإثارة نفسه وأعضائه ، بل 

تى فتاة من الطريق إلرواء حلظات تأ" خطف"أو يضطر إىل ! ومالمسة جسد املرأة ونكاحها 
بعدها احلسرة والندامة ، وكل رجل من اهللا عليه بالزواج ليستغرب مثل تلك األفعال من 
الشباب الذين يلجئون إىل خطف الفتيات من الطريق وانتهاك أعراضهن ـ والعياذ باهللا تعاىل 
 ـ رد حلظات قليلة ، بينما الطريق أمامه إلشباع رغبته وقتما يريد بالزواج الذى شرعه اهللا

تعاىل متنفساً لعباده ، ولك أن تتخيل شاباً جيلس مع زوجته وهو يشاهد زميل له متهم تك 
عرض فتاة صغرية أو كبرية أو خطفها ، بينما هو جيلس يداعب ويالعب زوجته ، أو شاباً 

! الفتيات والنساء أو مالمستهن بغية اإلثارة " مبزامحة"يتهم ىف الطريق أو وسائل املواصالت 
  .ا هناك من يعود إىل بيته ليالمس ويداعب وجيامع زوجته ، فالزواج الزواج أخى بينم
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 وواهللا لو أنك دعوت اهللا تعاىل بنية خالصة وتضرع أن يكفيك شر فنت الطريق ، وأن مين
عليك بالزوجة الصاحلة لتعف نفسك عن الوقوع فيما يغضب اهللا تعاىل لرأيت من نعم اهللا 

مخرجا ، ويرزقْه من  ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه(ليك بتقوى اهللا تعاىل تعاىل الكثري ، فقط ع
  ) .3 ـ 2: الطالق ) يحتِسب لَا حيثُ

وتقدم احلديث أن اهللا تعاىل ىف عون طالب العفاف ، فقط لريى اهللا تعلى منـك  هـذا ،                    
فعال الـصبيانية ، وتعـرض      كيف كنت تأتى تلك األ    : وستضحك بعد الزواج من نفسك      
  .  نفسك لنظرات اإلام وما يتبع هذا 

ـ يقال إن ممارسة العادة السرية للرجل تؤدى إىل زيادة حجم العضو ، فهل هذا  صحيح                 
  ؟

إن العضو اجلنسى عند الرجل ال ميكن زيادة حجمه عما هو عليه ، وهذا تربير               : ـ اجلواب   
  ! .قلياً ىف غاية البعد عن احلقيقة طبياً وع

  ـ فهل من أضرار عند ممارسة الفتاة للعادة السرية ؟ 
نعم ، ففى ممارسة الفتاة أو املرأة للعادة السرية أضرار ما ىف ممارسة الـشاب أو                : ـ اجلواب   

إال " باإلصبع أوغريه "الرجل هلا ، وقد ترتالق بعض الفتيات ىف مرتلق العادة السرية فال تشعر              
داخل رمحها مما يؤدى ـا إىل       " بعض األدوات الطرية  "أو انشطار   ! وقد شق وفض بكارا     

" بعض األدوات القطنية  "إجراء عملية جراحية هلا إلستخراجه ، أو التهاب الفرج من احتكاك            
أو تسلخ اجلسم مـن     " ! بعض األدوات اخلشنة  "، أو جرح الفرج أو الدبر من جراء استعمال        

 هذه األدوات وغريها من أذى للمهبـل ، وأمـراض           ، وما تسببه  " الزيوت"استعماهلا لبعض   
  .كالسيالن ، كما يؤدى مداعبة الفتاة لصدرها عند ممارستها للعادة إىل ترهل الثدى 

ـ وهنا جيب أن ننبه إىل تلك العادة القبيحة الىت استهوت بعض الفتيات وهـى ممارسـة                 
فتلجـأ  " ! شرفها وعفتـها  "ى  أو ملا تسمعه أو حفاظاً عل     ! تقليداً لبعض الفنانات    " السحاق"

الفتاة إىل تلك العادة القبيحة الىت أخذت ىف االنتشار بني علية   القوم ، فاحلذر احلذر أيتـها                   
  " .من سمع بِالدجالِ فَلْينأَ عنه "الفتاة من مقاربة تلك العادة ، أو جمالسة من متارسها   فإن  
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 مرة ىف كل مرة يأتى فيها أهله ، فهل هذا يـؤثر             ـ هناك من األزواج من جيامع أكثر من       
  على قوته اجلنسية ؟

من املقرر لدى أهل الطب أن الرجل إذا أراد اجلماع فإنه ال يأتيه إال إذا شـعر                  : ـ اجلواب 
باحلاجة إليه ، وهنا تكون خصية الرجل ممتلئة بالسائل املنوى ، مما قد يؤدى بالرجل إىل سرعة        

ن ، فيستفرغ أكثر السائل املنوى ، فال يشعر الزوجان باالستمتاع ، مما القذف ىف بعض األحيا
حيدو بالكثري إىل معاودة الكرة مرة أخرى وثالثة ، وتكون اخلصية قد أفرغت أكثر ما فيها من                 
السائل املنوى مما يؤدى إىل إطالة فترة اجلماع ىف املرة الثانية أو الثالثة ـ وهناك من يزيد على  

 ،  )1(بدالً من السائل املنوى الذى أفرغته اخلصية عن آخره          " الدم" يؤدى إىل قذف     هذا مما قد  
فيصيب الرجل واملرأة باملرض ، فليكن الرجل على حذر من معاودة اجلماع ىف املرة الواحدة               
أكثر من مرتني أو ثالث ـ ولكن هناك من يتأخر ىف القذف ىف املرة الواحدة مما يشعر الرجل  

  .ستمتاع باجلماع ، فإن شاء عاود أو ترك واملرأة باال
  ـ فما هى عدد مرات املعاشرة الزوجية الىت ال تؤدى إىل ضعف الرجل جنسياً أو املرأة ؟

ـ تقدم أن اإلسالم هو دين الوسطية ، والوسطية ىف مثل هذه األمور مطلوبـة ، وعـدد                  
 الرجال جيامع مرة أو أكثر      مرات املعاشرة اجلنسية بني األزواج ال تنحصر بعدد معني ، فبعض          

ىف كل يوم ، والبعض ىف كل ثالثة أيام مرة ، والبعض ىف كل أسبوع مرة ، وغـري هـذا ،                      
ويرجع هذا إىل احلالة النفسية للرجل وللمرأة معاً ، واستعداد كل منهما هلذه العملية ، وكذا                

كل ثالثـة أيـام ،      ختتلف النساء ، فالبعض منهن يشتهني هذا األمر مرة كل يوم ، والبعض              
  .وهكذا ، فاألمر خيتلف باختالف الناس وأحواهلم 

  ـ ما هى مواصفات الرجل احملمود عند النساء عند أهل الباه ىف كتب من سبق ؟
  .إن الرجال والنساء على أصناف شىت ، فمنهم حممود ومنهم مذموم : "ـ قالوا 

 ،  )3( ، الشديد ، القوى ، الغلـيظ         )2(فأما احملمود من الرجال عند النساء فهو كبري املتاع          
 ، السريع اإلفاقة من أمل الشهوة ، وذلك مستحسن عند النساء من الرجال ،               )4(البطئ اهلراقة   
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ألن النساء إمنا يردن من الرجل عند اجلماع أن يكون وافر املتاع ، طويل االستمتاع ، خفيف                 
قة ، ويكون إيره مبلغاً لقعر الفـرج ،         الصدر ، ثقيل العجز ، بطئ اهلراقة للماء ، سريع اإلفا          

  :يسده سداً وميده مداً ، فهذا حممود عند النساء ، قال الشاعر 
  خصاالً ال تكون ىف الرجال تدوم    رأيت النساء يشتهني من الفىت 

  اح يـدومووفـر متـاع فـى النكـ   ومـال وانفراد وصحـة ـابشب
  ـوم فـوقهـن يعوصـدر خفيـف    وله ومـن بـعد ذا عجز ثقيل نز

  ـدومأطـال أجـاد الفعـل فهـو ي     ـاـراق ألنه كلمويبطـئ إله
  ـومليأتـى بإكـرام عليــه حيـ   ن بعد إهـراق يفيق معجالًومــ

  )1(ـم  ويكـون قـدره عنـدهـن عظي    ه فهذا الذى يشفى النساء بنكح
  ـ فما احملمود من النساء عندهم ؟

ف شىت ، فمنهن حممود ومنهن مذموم ، فأما احملمود مـن            إن النساء على أصنا   : "ـ قالوا   
 ، العريضة ، خصيبة اللحم ، كحيلة الشعر ،          )2(املرأة الكاملة القد    : النساء عند الرجال فهى     

 ، واسعة العيون ىف كحلة ناصعة ، وبياض ناصح ، مفخمة            )3(واسعة اجلبني ، زجة احلواجب      
ف ، ضيقة   الفم ، حممرة الشفاة واللسان ، طيبة رائحة  اخلدين ، ظريفة األن)4(الوجه ، أسيلة 

 ، كـبرية    )5(الفم واألنف ، طويلة الرقبة ، غليظة العنق ، عريضة األكتاف ، واسعة احملـزم                
 ، عريضة الصدر ، واقفة  النهد ، ممتلئ صدرها ودها حلماً ، مقعدة الـبطن ،                  )6(الترمتني  

 كبرية الفرج ، ممتلئ حلماً من العانة إىل الترمتني ، ضيقة وسرا واسعة غارقة ، عريضة العانة ،
 رطب ، سخون تكاد النار خترج منه ، ليس فيه رائحة ، قـديرة               )1(الفرج ليس فيه  ندوة ،       

غليظة األفخاذ واألوراك ، ذات أرداف ثقال ، وأعكان وخصر جيد ، ظريفة اليدين والرجلني        
بعيدة املنكبني ، إن أقبلت فتنت ، وإن أدبرت قتلت ،           ، عريضة الذراعني ، غليظة الزندين ،        
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 ، قليلة   )3( العاىل ، وإن وقفت كالعالم       )2(وإن جلست كالقبة املنصوبة ، وإن رقدت كالبند         
الضحك والكالم ىف غري نفع ، ثقيلة الرجلني عن الدخول واخلروج ولو لبيت اجلريان ، قليلة                

 وال تطمئن ألحد وال تركن إال لزوجها ، وال تأكل الكالم معهم ، ال تعمل من النساء صاحبة
من يد أحد إال من يد زوجها وقرابتها إن كان هلا قرابة ، وال ختون ىف شـئ وال تغـدر وال                 
تستر على حرام ، إن دعاها زوجها للفراش طاوعته وسبقته إليه ، تعينه على كل حال مـن                  

نشرح خاطرها إال إذا رأت زوجها ، وال        األحوال ، قليلة الشكاية والنكاية ، ال تضحك وال ي         
   .)4(" جتود بنفسها إال على زوجها ولو قُتلت صرباً

  .ومما يستحسن ىف املرأة طول أربعة وهن أطرافها وقامتها وشعرها وعنقها : ـ وقيل 
ـ وقصر أربعة يدها ورجلها ولساا وعينها فال تبذل ما ىف بيت زوجها وال خترج من بيتها                 

  .بلساا وال تطمح بعينها وال تستطيل 
  .ـ وبياض أربعة لوا وفرقها وثغرها وبياض عينها 
  .ـ وسواد أربعة أهداا وحاجبها وعينها وشعرها 

ـ ومحرة أربعة لساا وخدها وشفتها وإشراب بياضها حبمرة ودقة أربعـة أنفهـا وبناـا                
  .وخصرها وحاجبها 

   .)1( منها ـ وغلظ أربعة ساقها ومعصمها وعجيزا وذاك
  .ـ وسعة أربعة جبينها ووجهها وعينها وصدرها 

  :ـ  وضيق أربعة فمها ومنخرها وخرق أذا وذاك منها ، فهذه أحق النساء بقول كثري 
  ىف احلسن عند موفق لقضى هلا*  لو أن عزة خاصمت مشس الضحى  

  
: أة خفرة ؟ قلنـا      هل تعرفون بيتاً من الغزل ىف امر      : وقال صاحل بن حسان يوماً ألصحابه       

  :نعم ، بيت حلامت ىف زوجته ماوية 
  إذا هى يوماً حاولت أن تبسما   يضئ هلا البيت الظليل خصاصه  

                                                           
  .ا��(� ا��#�. :  أى )2(
  .آ�8��#
 :  أى )3(
  .�%�ً# ، �� آ�#ب ا��وض ا��#>� *. H4ه
 ا�$#>� �(1#^. ا�0�Hاوى :  أى )4(
  . آ#0?
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  : فبيت األعشى :   قال ما صنعتم شيئاً ، قلنا 
  مـر السحابـة ال ريث وال عجل      كأن مشيتها مـن بيــت جارا  

قول أىب قيس بـن     :  فأى بيت هو ؟ قال       يا أبا حممد  : جعلها تدخل وخترج ، قلنا      : قال  
  :األسلت 

  ـن فتعــذروتعتـل عـن إتيـا     ـزرـا  ويكرمهـا جاراـا في
  :وأحسن من هذا كله ما قاله إبراهيم بن حممد امللقب بنفطويه رمحه اهللا : قلت 

  إذا منـت يغشى مضجعى ووسادى          وخبــرها الواشون أن خياهلـا  
  ـادى        تعرينـى غضبـى بطـول رقـ     سلت  حلياء فأرفخفرها فـرط ا

  : ونعومة ملمسه ، كما قال قيس بن ذريح )2(رقة أدميها : ومما يستحسن ىف املرأة 
  ومن بعد ما كنا نطافا وىف املهد       تعلق روحى روحها قبل خلقنا  

  د   فليــس وإن متنا مبنفصم العهـ    فــزاد كمــا زدنـا فأصبـح ناميـاً  
  ومؤنسنا فـى ظلمة القبـر واللحـد      ولكنــه بــاق علـى كـل حـادث  

  إذا اغتسلت باملاء من رقة اجللد            يكاد مسيل املاء خيدش جلدها  
  :ومن املبالغة ىف معىن البيت األخري قول أىب نواس : قلت 

  ه مكـان الوهم من نظرى أثر وفيـ      ه قلبـى فأصبــح خـده  ـتومه
  ولـم أر جسماً قـط جيرحه الفكر        ـر فجرحته ومـر بقلبـى خـاط

  )1(فمـن غمـز كفـى ىف أنامله عقر     ـه  وصافحـه كفى فـآلـم كف
  ـ فما املكروه من الرجال عند أهل الباه ؟

إن املكروه من الرجال عند النساء هو الذى يكون رث  احلالة ، قبيح              : "قالوا   : ـ اجلواب 
غري الذكر ، فيه رخو ، ويكون رقيقاً ، وإن أتى إىل امرأة ال يعرف هلا بقدر ، وال                   املنظر ، ص  

حبظ ، يصعد على صدرها من غري مالعبة وال بوس وال تعنيق وال عض ، مث يوجل فيها الذكر                   

                                                           
�ه# )2()� .  
� ��� ا6 �#�. ���1�1ه ��0 ��0ات و��#ن ع�م �4%�ه إ�ـ.      رو^
 ا���%�� ا����0ب @�� ا���1      :  ا�34   )1(D1�1. ، و��� ،

  .ا�� ا���1 و��#ن ,(
 ا�i�0 �9#�%ه 
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املرخى بعد مشقة وتعب ، فيهزه هزة أو هزتني ، فيرتل من على صدرها جبهده ، فيلقى نزوله                  
  .، مث جيمد ذكره ويقوم أكثر من عمله 

يكون سريع اهلراقة ، بطئ االفاقة من أمل الشهوة ، صغري الذكر ، ثقيل              : كما قال بعضهم    
   .)2(فهذا ال خري للمرأة فيه : الصدر ، خفيف العجز 

  ـ فما املكروه من النساء عندهم ؟
السمجة ، قليلة السر املرأة : إن املكروه املبغوض من النساء عند الرجال : "قالوا : ـ اجلواب 

 ، خارجة اجلبهة ، ضيقة العينني ، مع رطبة ، كبرية  األنـف ، زرقـة                  )3(، مكركدة الشعر    
 ، نابتة الذقن    )1(الشفتني ، واسعة الفم ، مكرمسة اخلدين ، مفترقة األسنان ، زرقة      الغبة                   

 الصدر ، هلا ثـديان  ، رقيقة الرقبة بعروق خارجني فيها ، قليلة عرض األكتاف ، قليلة عرض           
كاجللود الطوال ، وهلا بطن كاحلوض الفارغ ، وصرة طالعة كـاجلوزة ، وضـلوع نـائتني        
كاألقواس ، وظهر له سلول طالع ، وترام ليس فيهم من اللحم من شئ ، وفرج واسع بـارد                   

  .مننت وعفونة وماء ، كبرية الركبتني والرجلني واليدين ، رقيقة الساقني 
   .)2(صال ليس فيها خري وال فيمن يتزوجها ويقرا فصاحبة هذه اخل

الناس ىف وصف مجال املرأة على طرق ومذاهب شىت ، فالسمينة عند البعض هى : ـ قلت 
: مجيلة اجلميالت ، بينما يرى البعض أن حنيفة اجلسم هى األمجل واألفضل ، ومنهم من يقول   

، ولكنهم مجيعاً اتفقوا على أن املكروه       بل هو السمار    : البياض شطر اجلمال ، واآلخر يقول       
  :من النساء 

كثرية احلس ، عالية الصوت ، كثرية الكالم ، خفيفة الرجل ، كثرية القيـل   والقـال ،        "
نقّالة األخبار ، قليلة كتم األسرار ، كثرية الكذب ، صاحبة األحيال صاحبة الظالل ، مهازة ،                 

ل ، كاشفة ألسرار زوجها وفعائلها ، إن قالـت          غمازة ، منامة ، صاحبة غيبة وضرق واشتغا       
كذبت ، وإن وعدت خالفت ، وإن اؤمتنت خانت ، والفاسـقة والـسارقة ، والعياطـة ،                  

                                                           
  . �� آ�#ب ا��وض ا��#>� *. H4ه
 ا�$#>� �(1#^. ا�0�Hاوى )2(
�#ل *. ا���أة )3(� �<�� ��aة ا��  . أى أن ��jه# �| و?��%� ا�%�L آ�آ
  .� ��0�$ً#  أى �# ?���. �� أ��B ا��)1(
  . �� آ�#ب ا��وض ا��#>� *. H4ه
 ا�$#>� �(1#^. ا�0�Hاوى )2(
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 ، وكثرية االشتغال بالناس وعيـوم ، وكـثرية          )3(والشهدارة ، والبهبارة ، وقليلة الدبارة       
ة الشماتة باملسلمني وبزوجهـا ،      البحث والتفتيش على األخبار الباطلة ، وكثرية الرقاد ،كثري        

 )1(" والىت تكون ملسانة دعاية ، خفيفة ، منتنة الرائحة ، إذا ائتت قتلت ، وإذا مشت أراحت                
.  

شرهن النحيفة اجلسم ، القليلـة  اللحـم ،          : فقال  : صف لنا شر النساء     : وقيل ألعراىب   
تضحك من غري عجـب ،      احملياض ، املمراض ، لساا كأنه حربة ، تبكى من غري سبب ، و             

عرقوا حديد ، منتفخة الوريد ،كالمها وعيد ، صوا شديد ، تدفن احلسنات ، وتفـشى                
السيئات ، تعني الزمان على زوجها ، وال تعني زوجها على الزمان ، إن دخل خرجت ، وإن                  
خرج دخلت ، وإن ضحك بكت ، وإن بكى ضحكت ، تبكى وهى ظاملة ، وتشهد وهـى                  

 لساا بالزور ، وسال دمعها بالفجور ، ابتالها اهللا بالويل والثبـور وعظـائم           غائبة ، قذ دىل   
  .األمور ، هذه هى شر النساء 

   ـ فما حتب املرأة من أخالق الرجل ؟
الذى حتبه املرأة من أخالق الرجال أن يكون سخياً شجاعاً صـدوقاً ،             : "قالوا   : ـ اجلواب 

فياً بالعهد والوعد ، حليماً متجمالً ملا يرد عليـه مـن            حلو املنطق ، بصرياً باجلد واهلزل ، و       
تلون ، وأن يكون ظريفاً ىف ملبسه ومطعمه ومشربه ، وأن يكون كثري اإلخوان معتنياً بقضاء    
حوائجهن غري متكره لذلك ، وال ضيق الصدر ، وأن يكون متجنباً ملعاشرة األوضاع والسفلة               

  .ظرف والزى واخللق ومن ال خري فيه ، بل من يشاكله ىف ال
 واألشـياء   )2(ومن دواعى املودة منهن أن يكون الرجل نظيف الثغر ويتفقد ذلك بالسواك             

 ، حسن الثيـاب ، طيـب        )3(املطيبة للنكهة ، نظيف اليدين والرجلني ، واألظفار  يقلمها           
  .الرائحة 

                                                           
2�ارة وا�%2%#رة وا���#رة )3(aا�  : 
D#�
 ا��ر?
 �c ا��)Dو 
���  .أى ا���p وا�0
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 ا�b\� وا��ـ��ك   أول �# ?� B ���ه ?%�أ �#���اك ، وه�ا ا�$ُ    � آ#ن   )2(��? Q)
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 )1(بوب إليهن   فإذا اجتمع مع هذه األوصاف كثرة املال والكرم فذاك الكامل عندهم ، احمل            
.  

  :ـ وما يزيد ىف شهوة الرجل 
املذاكرة  واحملادثة ، والعمدة ىف      : وقيل أن مما يزيد ىف الشهوات وحيبب بعضهم إىل بعض           

  .هذا كله فراغ القلب وإدخال السرور عليه 
وقيل أن الذى حيرك شهوة الرجال للنساء حتريكها عجيزا وتغنجها ىف كالمها وترجيعها             

 عنـد اجلمـاع ،      )3( وشخرها وخنرها    )2(را كفيها على ذكر الرجل وعركه       بطرفيها وض 
وكشف حرها وأخذ يد الرجل ووضعها عليه ، وكشف حماسن بدا وإسـبال شـعرها ،                

 ،  فإن حرها خيتلج ويضرب عليها ، فإذا جـسته ولعبـت بـه                )4(وتقبيلها له قائماً منتصباً     
ذا أخذته بيدها تفتقت شقائقها من داخـل        استرخت مفاصلها وذابت وهدأت حركتها ، وإ      

   .)5(رمحها 
  .واعلم أن كل ما حيرك الرجل من النظر والكالم واللمس حيرك من املرأة أضعاف ذلك 

  ـ هل ملمارسة اجلنس سن معني تنتهى عنده ؟
يظن البعض أن اجلنس عند الرجل يقل أو ينتهى عند فترة زمنية   معينة ، وهذا                  : ـ اجلواب 

اجلنس أو العملية اجلنسية واملعاشرة اجلنسية ال صلة هلا البتة بوصول الرجل إىل سـن               خطأ ، ف  
معني ، بل يستطيع الرجل أن ميارس العملية اجلنسية ما دامت عنده القدرة على هذا ، وان بلغ       

  .من العمر السبعني أو أكثر ، وكذا هو عند املرأة 
  :ـ ومن أسباب الشهوة وما يقوي على اجلماع 

  :لم أن أسباب شهوة اجلماع ستة اع
                                                           

  .وض ا��#>� *. H4ه
 ا�$#>� �(1#^. ا�0�Hاوى  �� آ�#ب ا��)1(
)2(      
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)3(           �
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حرارة الصبا ، وكثرة املىن ، والتقرب فيمن يشتهى ، وحسن الوجه ، وأطعمة معروفـة ،                 
  .واملالمسة 

صحة البدن ، وفراغ القلـب مـن        : ومثانية أشياء تقوى على اجلماع وتعني عليه ، وهى          
األلوان ، وكثرة املال ،     اهلموم ، وجالء النفس ، وكثرة الفرح ، وحسن الغذاء ، واختالف و            

  .ومشاهدة احليوانات وهى متارس العملية اجلنسية 
  ـ ما هى األعشاب واألطعمة املقوية للشهوة ؟

احلبة السوداء،البصل ، الزجنبيل    : ـ ومن األطعمة املقوية للشهوة املعينة على طول اجلماع          
ز ، اللوز ، املوز ، احلمص ،        ، الفجل ، اجلرجري ، احلمص ، الكراث ، اللوبيا ، اجلزر ، اجلو             

الفلفل ، السمسم ، الصنوبر ، الزعفران ، احللبة ، الفستق ،   البندق ، الـتني ، احلبـهان ،                      
  .جوزة الطيب ، القرنفل ، التمر هندى ، العنب ، احلمام ، التفاح ، الكركديه 

 ، حلوم الـضأن     األلبان ، خاصة لنب البقر واإلبل ، األمساك وخاصة اجلمربى         : ومنها أيضاً   
الكفيار : واجلدى الذكر السمني ، البيض خاصة الصفار ، العسل ، العصافري ،  بيض السمك          

  .، الكوارع ، الزبيب 
اجلوز املشوى بتمر يقوى جداً على الباه ، واحلمص املطبوخ باللحم والبصل الكثري             : وقيل  

يقلى مث يصب عليه العـسل      املقلى بالسمن ويضاف إليه بيض ويقلى اجلميع ، وصفار البيض           
  .الكثري ويؤكل باخلبز 

الزجنبيل اليابس إذا دق وشرب بلنب بقر غلى الريق حرك شهوة اجلماع ، واملوز              : ـ وقيل   
  .حيرك شهوة اجلماع ويزيد ىف املىن ، واأللبان كلها تدفع ضرر اجلماع 

لبطيخ األصفر ـ وبعض األطباء يصف خلطة تتكون من عدة نباتات مثل القرع والشمام وا
واخليار الذى جيب أن يقشر مث تسحق هذه املكونات سحقاً ناعماً مث ميزج املسحوق مع كمية            
من سكر النبات الناعم لتحسني الطعم ويؤخذ منه ثالث مالعق متوسطة كل يوم بشكل دائم               

  .أو حىت تتحسن احلالة وبفضل ملدة مائة يوم 
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ى تعتمد على كوب عسل ونصف كـوب        ـ وبعض األطباء أيضاً يؤكد على وضفة أخر       
بصل ، ويقلى املزيج سوياً حىت يتبخر العسل وتنعدم رائحته متاماً من العسل ، وتؤخذ منـه                 

  .ملعقة بعد كل أكلة ، وهذا املزيج مفيد جداً 
ـ وكذلك يفيد البصل املشوى والفستق وطلع النخل ، وهذا املزيج مفيد جداً وال أثر له                

  .جانيب على الصحة 
حيث أا تعمل على تنبيه اجلنس ، وتستعمل القرفة         " القرفة"ويؤكد بعضهم على أمهية     ـ  

بعد سحقها فيؤخذ منها مقدار نصف جرام فقط مع قليل من املاء مرتني إىل أربعة مرات يومياً   
  .، وميكن إضافة مسحوق القرفة إىل القهوة أو الشاى دون تغيري ىف طريقة االستعمال 

إىل تناول احلبة السوداء مطحونة قدر ملعقة ، وتضرب ىف سبع بيـضات             ـ هذا باإلضافة    
بلدى وتؤخذ يوماً بعد يوم ، ملدة شهر تقريباً ، وميكن تناول ثالثة فصوص ثوم بعد كل مرة                  

  .منعاً للكوليسترول 
استعماله يقطع الباه ، وان شرب كان  أقوى ،          : الكافور  : ـ ومن األغذية القاطعة للباه      

) االنتـشار (إذا نقعت ىف ماء وشرب نقيعها بسكر أو عسل قطع االنعاظ            :  اليابسة   والكزبرة
  .تضعف شهوة اجلماع : إذا طبخ بالعسل قلل شهوة اجلماع ، الرجلة : ويبس املىن ، العدس 

  ـ هل لإلحياء عمل ىف العملية اجلنسية ؟
ية اجلنـسية أو فـشلها ،       نعم ، للعامل النفسى واإلحياء أثر كبري ىف جناح العمل          : ـ اجلواب 

فالرجل يستطيع أن يتغلب على ضعف العملية اجلنسية أو عدم االنتصاب باإلحياء الذاتى بقوته              
" ! من خياف من العفريت يطلع لـه      : "اجلنسية وقدرته على إجناحها أو فشلها ، وكما يقال          

  .فمن خيشى فشله عند اجلماع سيفشل ، ومن أقنع نفسه واقتنع بنجاحه سينجح 
  ـ فهل للثديني مهمة جنسية عند املرأة ؟

نعم ، بل مها من أهم األماكن إثارة عند املرأة ، ومداعبة الرجل هلمـا يعجـل               : ـ اجلواب 
) والترائـبِ  الصلْبِ بينِ من يخرج: (باإلنزال عندها ، قال تعاىل عن ماء الرجل واملرأة أنه 

  .رأة صدر امل أى :والترائب ) 7: الطارق (
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  ـ هل من سبب للربود اجلنسى عند املرأة ؟
قد يكون الربود اجلنسى عند املرأة ناجتاً من عوامل نفسية كجهل الزوج بفـن              : ـ اجلواب   

املداعبة واملالعبة واستثارة املرأة ، أو خوفها هى من فشل العملية اجلنسية أو سرعة القـذف                
  .و إنشغال الذهن أو اخلوف من احلمل وحنو هذا عند الرجل أو إمهاله هلا ، أو سوء املعاملة ا

وعلى املرأة الىت تعاىن الربود اجلنسى أن حتاول جاهدة  ىف مساعدة زوجها كى يصل ا إىل 
حالة النشوة والشعور باللذة اجلنسية ، فال تتركه وحده يغرس وال جيد األرض الصاحلة الـىت                

 ميلَّ ـ وال الزوجة ـ البحث عن مناطق تشتاق إىل غرسه وزرعه ، كما أن على الزوج أن ال
اإلثارة عند زوجته واللعب على أوتارها ، وليعلم أن هذا حق زوجته عليه بل هو من أهـم                  

  .حقوقها وليحفظ على نفسه أهله وبيته 
  ـ فما العالج ؟
  ! .العالج يكون بإبطال األسباب  : ـ اجلواب

  ـ ما هو الشبق ؟
  .طلب النفس للجنس ، واإلشباع اجلنسى الشبق هو اإلحساس و : ـ اجلواب

  ـ ما هى أسباب الشبق عند النساء ؟
إن شعور املرأة بالشبق اجلنسى وطلب النفس هلا بصورة ملحة عند املرأة يرجع              : ـ اجلواب 

  :إىل أسباب عديدة ، منها 
ا زيادة اهلرمونات األنثوية لدى املرأة مما يؤدى بدوره إىل تضخم البظر عنـدها وشـعوره              

باحلاجة إىل اجلنس ، الفراغ العقلى والنفسى واالبتعاد عن أسباب احلصانة الدينية ، أو إمهال               
  .املرأة ىف النظافة اجلسدية ألعضائها التناسلية بصورة جيدة 

  ـ والعالج ؟
  .العالج مبضادات أسباب الشبق اجلنسى : ـ اجلواب 

  ـ هل حتتلم املرأة كما حيتلم الرجل ؟




 ا���و���                                                               209��         
  

  
  

  

 عـن   �أا سألت رسول اهللا   : " م ، روى مسلم ىف صحيحه عن أم سليم          نع: ـ اجلواب   
 إذا رأت ذلـك املـرأة       �املرأة ترى ىف منامها ما يرى الرجل ىف منامه ، فقال رسـول اهللا             

وهل يكون هذا ؟ فقال رسـول       : واستحييت من ذلك ، قالت      : فلتغتسل ، فقالت أم سلمة      
رجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصـفر فمـن          فمن أين يكون الشبه ، إن ماء ال       :  �اهللا  

إذا عال ماؤها ماء    : "، وىف رواية عند اإلمام مسلم أيضاً        " أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه      
  " .الرجل أشبه الولد أخواله وإذا عال ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه
قظ ال جيد ماء ، فهل عليه ـ أحياناً يذكر الرجل ـ أو املرأة ـ أنه احتلم ، مث إذا استي

  الغسل ، أو ال يذكر احتالماً مث يصبح فيجد املاء ، فهل عليه غسل ؟
سئلَ رسولُ اللَّـه  : "روى اإلمام أبو داود ومن طريقه البيهقى عن عائشة قالت     : ـ اجلواب 

ِسلُ ، وعنِ الرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم        يغت:  عنِ الرجلِ يجِد الْبلَلَ ولَا يذْكُر احتلَاما ؟ قَالَ           �
يا رسولَ اللَّه هلْ علَى الْمـرأَة تـرى   : لَا غُسلَ علَيه ، قَالَت أُم سلَمةَ    : ولَم يجِد بلَلًا ؟ قَالَ      

   .)1(" نعم ، إِنَّ النساَء شقَائق الرجالِ : ذَلك غُسلٌ ؟ قَالَ 
  ـ فما أمهية ومكانة اجلنس عند املرأة ؟

إن احلياة الزوجية ليس حياة جنسية فحسب ، بل هى إتباع لكتاب اهللا تعـاىل                : ـ اجلواب 
، وما ىف الزواج من الفوائد العظيمة من حفظ األنساب وإفراغ الـشهوة              �وسنة رسوله   

 ،  � حثنـا عليـه الـنىب        عند الرجل واملرأة ىف موضعها الصحيح احلالل ، والتكاثر الذى         
وإخراج النشأ الذى حيمل راية التوحيد عالية خفاقة ، إىل غري ذلك الكثري من فوائد الـزواج                 
الىت تقدم بعضها ىف أول الكتاب ، فاجلنس عند الرجل يأخذ مرتبة متأخرة خبالف املرأة ، كما 

ملرتبة أن ميـرر الرجـل      أن للعملية اجلنسية عند الزوجة مكانتها ، ولكن يعلو هذه املكانة وا           
  .أصابعه خالل شعرها 

  .أن تضع املرأة خدها على كف أو صدر زوجها  -
  .ملسة حانية من زوجها تغنيها عن اجلماع  -

                                                           
1�م )1( .  
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  .إن ملسة احلنان تراها املرأة من زوجها تأجج احلب ىف قلبها  -
أحبك ، فاألهم من مجاع الزوجة أن تشعر حبب زوجها هلا ىف كـل              : أن يهمس ىف أذا      -

حركة وسكنة وكلمة وملسة منه هلا ، فال تظن أخى أن سعادة املرأة وحظها مقصور فقط                
فاحلب ليس إال فصالً من حياة الرجل ، ولكنـه كـل            ! على العملية اجلنسية أو الفراش      

  .الفصول وحياة  املرأة ، بل له تعيش وعنه تبحث 
ـ      حى كما يطلقون عليه ،     ، وهو احلب الرو   " احلب العذرى "ـ فماذا تقول فيما يسمونه ب

  فال مجاع فيه وال نكاح ، فهل هناك حب بال مجاع وال نكاح بني الزوجني ؟
ال جيوز ىف دور الفلك وال ىف تركيب الطبائع وال ىف           : قال أبو اهلذيل العالف      : "ـ اجلواب 

الواجب وال ىف املمكن أن يكون حمب ليس حملبوبه إليه ميل ، وإىل هذا املذهب ذهـب أبـو                  
  :عباس الناشىء حيث يقول ال

  حر اهلوى جتدين ما أجد        عيناك شاهـدتان أنـك مـن
  تتجلديــن ومـا بنا جلـد      بـك ما بنا لكن على مضضٍ  

  :وقال أبو عيينه  
  كالنا يقاسى الليـل وهـو مسهد            تبيت بنا ذى وأهـذى بذكرها

  لكرى حني أرقد       كذاك أراها ىف ا    وما رقـدت إال رأتنـى ضجيعها   
  ـد      وأسأهلا يقظــان عنـه فتجح   و ونلتقى   ـر بذنبـى حيـن أغفتق

  د أحيانــاً ومـا لـى جتلـد       جتلـ   أا    كالنا سواء فـى اهلوى غري 
  :وقال عروة بن أذينة  

  خلقت هواك كما خلقت هوى هلا     ت فـؤادك ملها    إن التـى زعمـ
  ة كلهـا        أبـدى لصاحبــه الصبابـ   مت ا فكالكما  ـك الذى زعفب

فإذا تشاكلت النفوس ومتازجت األرواح وتفاعلت تفاعلت عنها األبدان وطلبت نظري 
االمتزاج واجلوار الذي بني األرواح ، فإن البدن آلة الروح ومركبه ، وذا ركب اهللا سبحانه 

متزاج واالختالط بني البدنني كما هو بني الروحني ، شهوة اجلماع بني الذكر واألنثى طلباً لال
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وهلذا يسمى مجاعاً وخالطاً ونكاحاً وإفضاء ؛ ألن كل واحد منهما يفضي إىل صاحبه فيزول 
  .    الفضاء بينهما 

فهذا يوجب تأكد احلب باجلماع وقوته به ، والواقع خالفه ، فإن اجلماع يطفئ              : فإن قيل   
  . ويسكن نفس احملب نار احملبة ويربد حرارا

الناس خمتلفون ىف هذا فمنهم من يكون بعد اجلماع أقوى حمبة وأمكن وأثبت مما قبله               : قيل  
، ويكون مبرتلة من وصف له شئ مالئم فأحبه فلما ذاقه كان له أشد حمبة وإليه أشد اشتياقاً ،                   

نه يسأهلم عن    يف حديث عروج املالئكة إىل رم أنه سبحا        �وقد ثبت يف الصحيح عن النىب     
وهـل  : إم يسبحونك وحيمدونك ويقدسونك ؟ ، فيقول        : "عباده وهو أعلم م فيقولون      

لو رأوك لكانوا أشـد     : تقول املالئكة   ! فكيف لو رأوىن ؟   : ال ؟ فيقول    : رأوىن ؟ فيقولون    
: ن  ويسألونك اجلنة ، فيقول ؟ وهل رأوها ؟ فيقولو        : تسبيحاً وتقديساً ومتجيداً ، مث يقولون       

وذكر احلديث  "لو رأوها لكانوا أشد هلا طالباً       : فكيف لو رأوها ؟ فتقول املالئكة       : ال فيقول   
،  ومعلوم أن حمبة من ذاق الشيء املالئم وعدم صربه عنه أقوى من حمبة من مل يذقـه ، بـل                

قبله ، نفسه مفطومة عنه ، واملودة اليت بني الزوجني واحملبة بعد اجلماع أعظم من اليت كانت                    
والسبب الطبيعى أن شهوة القلب ممتزجة بلذة العني ، فإذا رأت العني اشتهى القلب ، فـإذا                 
باشر اجلسم اجلسم اجتمع شهوة القلب ولذة العني ولذة املباشرة ، فإذا فارق هذه احلال كان                

  :نزاع نفسه إليها أشد وشوقه إليها أعظم ، كما قيل 
  إذا دنت الديار من الديار     وأكثر ما يكون الشوق يوماً  

ولذلك يتضاعف األمل واحلسرة على من رأى حمبوبه أو باشره مث حيل بينه وبينه ، فتضاعف    
أمله وحسرته ىف مقابلة مضاعفة لذة من عاوده ، وهذا ىف جانب املرأة   أقوى ، فإا إذا ذاقت           

  : ال أمين بن خرمي عسيلة الرجل وال سيما أول عسيلة مل تكد تصرب عنه بعد   ذلك ، ق
  وحيى اجتناب اخلالط العتابا            مييت العتاب خالطَ النساء   

وتزوج زهري بن مسكني الفهرى جارية ومل يكن عنده ما يرضيها به ، فلما أمكنتـه مـن                  
  : نفسها مل تر عنده ما ترضى به فذهبت ومل تعد ، فقال ىف ذلك أشعاراً كثرية منها 
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  كفاك أما شئ لديك سوى القبل   تها ألــف قبلة    تقــول وقــد قبل
  وطـول بكاء تستفيض لـه املقل          فقلت هلا حب على القلب حفظه    

  من احلب ىف قول خيالفه الفعل         فقالت لعمر اهللا مـا لــذة الفتـى    
  : وقال آخر 

  ع   ـافقـالـت حبـلنـا حبـل انقط  ـى سعـاد بـال مجاع    رأت حب
  ـى متاعى       متـاع منـك يـدخـل فت أريــد حبـاً ليس فيه    ولسـ

  ـاع        ملـا أرضـت إال باجلـم   وألفــاً    ـى ألفــاًفلــو قبـلتن
  يـرى احملبــوب كالشــئ املضاع        إذا ما الصب مل يك ذا مجاع    

  ـى        ــق داعوداعيـة ألهـل العش  مجــاع الصـب غـاية كل أنثى   
  ـى        عرافإنـك بعـد هـذا لـن ت ت هلـا وقــد ولت تعاىل    فقلــ

  ـك لـن تطاعـىخلـى عـن مجـاع وإنـك لو سـألـت بقاء يوم    
  اع        ال أهـالً بـذى اخلنــع الريو  ـاً بفتـى كرمي    فقـالـت مـرحب

  ـت مـن سقط املتاع       البييـرى فـى   يك ذا مجاع   إذا مـا البعـل لـم
  :وقال آخر 

  فكم زورة منــى قصدتك خالياً   وملــا شكوت احلب قالت كذبتىن    
  قعدت وحاجات الفؤاد كما هيا            ـذة  فمـا حـل فيهـا مـن إزار لل

  ويرجـع بعد الورد ظمآن صادياً           ـة للمـرء ىف ورد منهل  وهـل راح
  :  ألحنف وقال العباس بن ا

  وصالً جيل على كل اللذاذات    م يذقا    مل يصف وصل ملعشوقني لـ
  :وقال هدبة بن اخلشرم  

  ث الرقــى وعقدك التمائما        نفـ  يشـفى الفـؤاد اهلائمـا    ـاواهللا م
  ما        وال اللـزام دون أن تفـاعـ     ـا  وال احلديـث دون أن تـالزم

  ـا        القـوائمموتعلـو القـوائـ   تفــاقمـا    وال الفعـام دون أن 
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  :وقال آخر 
  ـر  فـى نظـرة قضـت الـوط         ـىقــوال لعـاتـكـة الت

  ـر        وال أريــدك للنــظ      اح    ـإنــى أريــدك للنـك
  ـها بالقمـر       لقنـعـت عن     لـو كــان هـذا مقـنعـى  

  :  وقال آخر 
  ع للبطون علــى البطون  ووضـ  ــل وشـم    واء احلـب تقبيد

  ب والقـرونوأخـذ باملناكـ  عينـان منـه    ذرف الورهـز تـ
  : وقالت امرأة وقد طُلبت منها احملادثة 

  ـمٍ  وال بتقبيـلٍ وال بش    ـى    ليـس ــذا أمـرتنـى أم
  يسقـط منه خامتى ىف كمى           لكـن مجاعـاً قد يسلى مهى    

  : د كشف الشاعر سبب ذلك حيث يقول وق
  أجــدى وزادت لوعة وغرام    ألفاً ملا    ! لـو ضـم صـب إلفه 

  فتألفـت مـن بعدها األجسام          أرواحهم مـن قبـل ذاك تألفت  
  :وقال املؤلف 

  وقلت لــه أشكو إلـى الشيخ حاليا   سألت فقيــه احلب عن علة اهلوى    
  بأحشاء مــن وى إذا كنت خاليا            تلصق احلشا  فقال دواء احلب أن 

  وتلثمـه حتـى يـرى لـك ناهيـا            وتتحـدا مـن بعـد ذاك تعـانقـا  
  ن مـا دام احلبيب مؤاتيا  ى األمعلـ    فتقضـى حـاجـات الفـؤاد بأسرها  
          وصـال بـه الرمحـن تلقـاه راضياً   إذا كـان هـذا فـي حـاللٍ فحبذا  

  عـذاب بـه تلقـى العنـا واملكاويا            وإن كـان هـذا فـى حـرام فإنه  
وال يستحكم احلب إال بعد أن يشق الرجل رداءه وتشق املرأة املعشوقة برقعها             : قال هؤالء   

  :كما قال الشاعر 
  دواليـك حتـى كلنـا غري النس         إذا شـق بـرد شـق بالربد برقـع    
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  ومـن برقـع عن طفلة غري عانس          قــد شققنا مـن رداء حمرب    فكـم
كذب املـأمون ،    : ما احلب إال قبلة ، األبيات ، قال         : وملا بلغ بعض الظرفاء قول املأمون       

  :مث قال 
  فــوا ويـالً إذا فـرخ            وبـاض احلــب فــى قلبــى    

  نــس الرببـخ        إذا لــم أك    ومــا ينفعنــى حبـــى   
  خـرجيــه علـى املطبـخ           وإن لـــم يضـــع األصلـع  

  :  وقال ابن الرومى 
  إليهـا وهـل بعد العناق تداىن   أعانقـها والنفــس بعـد مشوقة    

  فيشتـد مـا ألقـى من اهليمان           ! وألثـم فاهـا كـى تـزول صبابىت 
  ليشفيـه مـا تـرشـف الشفتان           اجلوى    ومل يـك مقدار الذي ىب من

  سـوى أن أرى الروحيـن متتزجان          كأن فؤادى ليـس يشفـى غليلـه    
أن اجلماع  : ـ ورأت طائفة أن اجلماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه واحتجت بأمور منها              

 فإذا وصل إىل الغاية قـضى       هو الغاية اليت تطلب بالعشق فما دام العاشق طالباً فعشقه ثابت ،           
وهذا شأن كل طالب لشيء إذا ظفر       : وطره وبردت حرارة طلبه وطفئت نار عشقه ، قالوا          

أن سـبب   : به ، كالظمآن إذا روى واجلائع إذا شبع ، فال معىن للطلب بعد الظفر ، ومنها                 
أنه قبل  : العشق فكرى وكلما قوى الفكر زاد العشق ، وبعد الوصول ال يبقى الفكر ، ومنها                

  :الظفر ممنوع والنفس مولعة حبب ما منعت منه كما قال 
   اإلنسان مـا منعا       ـئ إىلوزادنـى كلفاً فـى احلـب أن منعت    أحـب ش

  

  :وقال اآلخر 
  فتطاردى ىل بالوصال قليالً    لوال طراد الصيد مل تك لذة    

باً وال خيافون عقابـاً ، وكـانوا        وكانت اجلاهلية اجلهالء يف كفرهم ال يرجون ثوا       : قالوا  
يصونون العشق عن اجلماع ، كما ذكر أن أعرابياً علق امرأة فكان يأتيها سنني وما جـرى                 
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: فرأيت ليلة بياض كفها يف ليلة ظلماء فوضعت يدي على يدها ، فقالت              : بينهما ريبة ، قال     
  :ون فقال مه ، ال تفسد ما صلح ، فإنه ما نكح حب إال فسد ، فأخذ ذلك املأم

  وغمـز كـف وعضـد            مـا احلـب إال نظـــرة  
  أجـل مــن نفـث العقـد          أو كتـب فيهــا رقــى    

  إن نكــح احلـب فسـد          ا احلـب إال هـكـذا    مـ
  فإنـمـا يبغـى الولد            مـن كــان هـذا حبـه  

اجتماع وحديث ونظر ، مث إنه جامعها ، فقطعـت          وهوة آخر امرأة فدام احلال بينهما ىف        
  :الوصل بينهما فقال 

  فليتنـى ال كنـت واقعتــها  لو لـم أواقـع دام لـى وصلها    
  : وقيل آلخر شكا فراق حمبوبة له 

  فارفق بنفسك إن الرفق حممود  أكثـرت من وطئها والوطء مسأمة    
العناق والضمة والغمـزة    : كم ؟ قالت    قلت ألعرابية ما تعدون العشق في     : قال األصمعى   

يقعد بني شعبها األربـع مث      : فكيف هو عندكم ؟ قلت      : يا حضرى   : واحملادثة ،   مث قالت       
  .    يا ابن أخى ما هذا عاشق هذا طالب ولد : جيهدها ، قالت 

مص الريق ولثم الشفة واألخذ من أطايب احلديث ، فكيف          : وسئل أعراىب عن ذلك فقال      
العفس الشديد واجلمع بني الركبة والوريد ، ورهز يـوقظ          :  أيها احلضرى ؟ فقال      هو فيكم 

  .    باهللا ما يفعل هذا العدو الشديد ، فكيف احلبيب الودود : النائم ويشفى القلب اهلائم ، فقال 
أن هذه الفرقة رأت أن اجلماع يفسد العشق ، فغارت عليه مما يفـسده وإن مل     : واملقصود  

أنت صحيح احلب غري سقيمه ،      : ة ، وحيكى أن رجالً عشق امرأة فقالت له يوماً           تتركه ديان 
اذهب بنا إىل املرتل ،     : نعم ، فقالت    : وكانوا يسمون احلب على اخلنا احلب السقيم ، فقال          

  :فما هو إال أن حصلت ىف مرتله فلم يكن له مهة غري مجاعها ، فقالت له وهو كذلك 
  قطعة    فارفق بنفسك إن الرفق حممودأسرفت ىف وطئنا والوطء م

  :فقال هلا وهو على حاله 
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  لو مل أطأك ملا دامت حمبتنا    لكن فعلى هـذا فعـل جمهود
يا خبيث أراك خالف ما قلت من صحة احلب ، ومل جتعل مجاعى : فنفرت من حتته وقالت 

  إال سبباً لذهاب حبك ، واهللا ال ضمىن وإياك سقف أبداً
 بني الفريقني أن اجلماع احلرام يفسد احلب وال بد أن تنتهي احملبة بينـهما               ـ وفصل اخلطاب  

إىل املعاداة والتباغض والقلى كما هو مشاهد بالعيان ، فكل حمبة لغري اهللا آخرها قلى وبغض                
   .)1("فكيف إذا قارا ما هو من أكرب الكبائر
  ـ فماذا للرجل من زوجته وهو صائم ؟

القبلة ، وهذا ال ينقض الوضوء كما يظن   الكـثري ،             :  صائم   ـ  للرجل من زوجته وهو     
بعض  �قبل رسول اهللا : "فقد صح عن أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ أا قالت   

   .)1(" نسائه ، مث خرج إىل املصلى ومل يتوضأ
ىت ال ـ هذا ملن ميلك نفسه ـ فال يتجاوز القبلة ، وأما من ال ميلك نفسه فليس له ذلك ح 

  .يفسد على نفسه صيامه 
  ـ فماذا على من وقع على أهله ىف ار رمضان ؟

: هلكت ،  قـال      : يا رسول اهللا    : فقال   �ـ عليه الكفارة ، فقد جاء رجل إىل النىب          
هل جتد رقبـة    :  �وقعت على أهلى ، وأنا صائم ، فقال رسول اهللا         : وما أهلكك ؟ قال     

هـل  : ال ، قال    :   تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال         ال ، قال ، فهل    : تعتقها ؟ قال    
فينما حنن علـى    : فاجلس ، قال روى احلديث      : ال ، قال    : جتد إطعام ستني مسكيناً ؟ قال       

خذ هذا فتصدق به    : أنا ، قال    : أين السائل؟   قال      : بعرق فيه متر ، فقال       �ذلك إذا أتى    
ما بني البتيها أهل بيت أفقر منا ، فضحك رسول اهللا           أعلى األرض أفقر مىن ؟ فواهللا       : ، قال   
   .)2(" أطعمه أهلك: وقال  �
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  ـ هل الزواج هو السهم القاتل للحب ؟
عند من يرى األعراض مباحة مستباحة للجميع ، الكل يرتع فيها ، والكل يأخذ              ! ـ نعم   

  .ويكلله الذى يتوج احلب   " اإلكليل"منها ، أما عند أصحاب الدين فالزواج هو 
  ـ فهل يكون احلب قبل الزواج أو بعده ؟

إن اإلحترام املتبادل بني الزوجني ، وسعى كل طرف إلسعاد الطرف اآلخـر ،              : ـ اجلواب   
واإلبتعاد عما ينفره منها ويكرهه من أهم االسباب الىت تأتى باحلب الذى يعيش وينمو برعاية               

  .الزوجني له واحملافظة عليه 
  لناجع لفنت الطريق ؟ـ فما هو الدواء ا

إذا أحدكم أعجبته املرأة فوقعـت ىف قلبـه         : " �قال  : ـ الدواء الناجع لفنت الطريق      
   .)1(" فليعمد إىل امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما ىف نفسه

إذا ذكَّرك الشيطان املفاتن ، فتـذكر أنـت          : "�ولكل شاب أقول له قول ابن مسعود        
يطان األرداف تذكر أنت ما بينها ، وهو جمرى الغائط ، ولو أن تلك              فإذا زين لك الش   " املناتن

اجلميلة تسري والغائط يسيل منها ، ورائحة ضراطها وفسائها ، وإذا ذكَّرك النهود تذكر أنت               
   .)2(رائحة العرق بينهما وحتت إبطها 

 وما خضراء الدمن  : إياكم وخضراء الدمن ، قالوا      : "ـ ما صحة احلديث الذى يقول       
  " .املرأة احلسناء ىف املنبت السوء: يا رسول اهللا ؟ قال 

بسند ) 96\2(هذا حديث ضعيف جداً ، أخرجه القضاعى ىف مسند الشهاب           : ـ اجلواب   
  . وهو متروك : فيه الواقدى 

  ؟" تزوجوا وال تطلقوا ، فإن الطالق يهتز له العرش: "ـ وقوله 
بـسند  ) 191\12( اخلطيب ىف تارخيه وهذا أيضاً حديث موضوع ، أخرجه : ـ اجلواب   

  .كذاب : فيه عمرو بن مجيع 
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  .؟ "علَيكُم بِالْأَبكَارِ فَإِنهن أَعذَب أَفْواها وأَنتق أَرحاما وأَرضى بِالْيِسريِ: "ـ وقوله 
  .هذا حديث صحيح بطرقه ، وقد تقدم ىف أول الكتاب  : ـ اجلواب

  ج ىف شوال مكروه ، فهل هذا صحيح ؟ـ يقول بعضهم أن الزوا
الزواج طيلة العام مباح ، إال ما ورد النص على منعه كاملُحرِم مثالً ، ومل يـرد                  : ـ اجلواب 

نص يحرم الزواج ىف شهر شوال بعينه ، بل إن أم املؤمنني عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ تقول   
كـان   �ى نساء رسول اهللا     ىف شوال ، وبىن ىب ىف شوال ، فأ         �تزوجىن رسول اهللا    : "

  ) .رواه مسلم" (أحظى عنده مىن ، وكانت حتب أن تدخل نساءها ىف شوال
  ؟" النساء أى شاورهن وخالفوهن ،: "ـ وقوله 
  .ال أصل مرفوعاً  : ـ اجلواب

  مل ير للمتحابني مثل النكاح ؟ : ـ وقوله 
  .وغريه ) 1847(أخرجه ابن ماجة : هذا حديث صحيح  : ـ اجلواب

  ؟" أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة: "وقوله ـ 
وغريه بسند ضعيف ، فيه ابن   ) 178\2(أخرجه احلاكم : هذا حديث ضعيف   : ـ اجلواب 

  .متروك : سخربة 
  ؟"  خير النكَاحِ أَيسره: "ـ وقوله 
  .هذا حديث صحيح ، أخرجه أبو داود وابن حبان وغريمها  : ـ اجلواب

  ول أن الزواج نصف الدين ، كما هو مشهور على ألسنة العامة ؟ـ هل هناك حديث يق
، " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين ، فليتق اهللا فيما بقى: "نعم ولفظه  : ـ اجلواب 

واخلطيـب ىف  ) 161\3) (162\1(أخرجه الطرباىن ىف األوسـط    : وهو حديث صحيح    
  ) .161\2(واحلاكم ) 84\2(املوضح 

لَّذي نفْس محمد بِيده لَا تؤدي الْمرأَةُ حق ربها حتى تؤدي حق زوجِها ولَـو               وا: "ـ وقوله   
هعنمت بٍ لَملَى قَتع يها وهفْسا نأَلَه؟" س  

  .هذا حديث صحيح ، تقدم خترجيه  : ـ اجلواب
  " .القرب: وأيهما أفضل ؟ قال : ل القرب والزوج ، قي: للمرأة ستران : "ـ وقوله 
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خالد : بسند فيه   ) 271\3(هذا حديث موضوع ، أخرجه الطرباىن ىف الكبري         : ـ اجلواب   
  .ليس بالقوى ىف احلديث ، وهو أيضاً حديث منقطع : بن يزيد القسرى 

ر للنساء عشر عورات ، فإذا زوجت املرأة ستر الزوج عورة ، وإذا ماتت املرأة ست: "ـ ومثله 
  ؟" القرب تسع عورات

  .هذا حديث منكر ، أخرجه الديلمى بسند ضعيف ، فيه جماهيل  : ـ اجلواب
ال تزوجوا النساء حلسنهن ، عسى حسنهن أن يرديهن ، وال تزوجهن ألمواهلن ، : "ـ وقوله 

فعسى أمواهلن أن تطغيهن ، لكن تزوجوهن على الدين ، وألمة خرماء سوداء ذات دين 
  .؟" أفضل
عبد الرمحن بـن  : بسند فيه ) 1859(هذا حديث ضعيف ، أخرجه ابن ماجة   : اجلواب  ـ  

  .ضعيف : زياد اإلفريقى 
  ؟" ما أكرمهن إال كرمي ، وال أهان إال لئيم: "ـ وقوله 
بسند فيه  ) 1\282\4(هذا حديث موضوع ، أخرجه ابن عساكر ىف تارخيه           : ـ اجلواب 

  .كذاب : إبراهيم بن حممد األسلمى : 
  ؟" التمسوا الرزق بالنكاح: "ـ وقوله 

: بسند فيه خالد  الزجنى      ) 42\1\1(هذا حديث ضعيف ، أخرجه الديلمى       : ـ اجلواب   
  . صدوق كثري األوهام 
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  كيفية عالج املسحور
عن زوجته ، ممـا     " مربوطاً"ـ إن من أهم املشاكل الىت تكون ليلة الزفاف أن يكون الزوج             

شديد أن يشعر بفقد رجولته ىف ليلة العمر أو غريها ، مما يدفع الكثري يصيب الزوج بأمل نفسى 
من الناس إىل اللجوء إىل الدجالني والسحرة للخروج من املأزق العظيم ، ومما قـد يـؤدى                 
بالزوج ىف بعض األحيان إىل فعل ما يغضب اهللا تعاىل ، فهل حقاً هناك ما يسمي بـالربط ،                   

، وكيف يعرف اإلنسان أنه مسحور ، وما هى أنواع السحر           وما هى أدلة مس اجلن لإلنسان       
، وكيف يعمل الساحر ، وما هى طرق العالج ، وكيفية التحصني من هذا ؟ إىل غري هذا ،                   

  .مع اإلفاضة لشيوع هذا األمر بني الناس وانتشاره وعموم البلوى به ، وأمهية هذا األمر 
الة موجزة ىف هذا األمر لعموم البلوى به ،         لقد من اهللا تعاىل على بتأليف رس      : ـ اجلواب   

وإن كنت رفضت ىف املاضى أن أضع رسالة أو أصنف كتاباً ىف العـالج بـالقرآن لكثـرة                  
املعروض باألسوق ، إال أنه وبعد سنوات من العالج ـ أكثر من عشر سنوات ـ طلب مىن   

ا األمـر ، ىف حماولـة      صاحب مكتبة العلم أن أضع رسالة موجزة ىف بيان هذ         " مجال"االستاذ  
لطرد سقيم الكتب وعليلها ، ووقوف املريض على الصحيح من العالج من كتاب اهللا تعـاىل        

  :، فكان واحلمد هللا رب العاملني ، ومما جاء فيها  �وسنة نبيه
وأدلة مس اجلىن لإلنسان كثرية جداً ، حتدثت عنـه التـوراة            : ـ أدلة مس اجلن لإلنس      

الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّـا       : (القرآن الكرمي ، ومنه قوله تعاىل       واإلجنيل ، ونص عليها     
سالْم نطَانُ ميالش طُهبختالذى ي قُوما ي275: البقرة ) (كَم. (  

أى ال يقومون من قبورهم  يوم القيامـة         ) : "326\1(ـ قال اإلمام ابن كثري ىف تفسريه        
  " .م املصروع حال صرعه وختبط الشيطان لهإال كما يقو

ىف هذه اآلية دليل على فساد من أنكر الـصرع          ) : 320\3(ـ وقال القرطىب ىف تفسريه      
من جهة اجلن وزعم أنه من فعل الطبائع ، وأن الشيطان ال يسلك ىف اإلنسان وال يكون منه                  

   .)1(" مس
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: د ىف مسنده عن يعلى بن مرة قـال          ما أخرجه اإلمام أمح   : ـ ومن السنة النبوية املطهرة      
مث سرنا فمررنا : ـ مث ذكر احلديث ـ إىل أن قال   �ثالثة أشياء رأيتهن من رسول اهللا "

اخرج عدو اهللا إىن رسـول      : منخره فقال    �مباء ، فأتته امرأة بابن هلا به جِنة ، فأخذ النىب          
املاء فأتت امرأة عجوز جبزر ولنب ،       مث سرنا ، فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك          : اهللا ، قال    

والذى بعثك  : فأمرها أن ترد اجلزر ، وأمر أصحابه فشربوا من اللنب ، فسأهلا عن الصىب فقال                
   )1(" باحلق ما رأينا منه ريباً بعدك
  :كيف تعرف أنك مسحور 

 ىف  وقبل أن نبدأ ببيان األعراض الىت تظهر على املسحور نبني أوالً أن السحر جاء ذكـره               
إِنْ تتبِعونَ : (القرآن ىف غري آية ، فقال تعاىل حكاية عن أهل الكفر والشرك قوهلم عن الرسول 

 كـان أحـد   �، كما أخرب تعاىل أن عصر موسـى   ) 47: اإلسراء  ) (إِلَّا رجلًا مسحورا  
  .تعاىل العصور الىت كان للسحر فيها املكان املرموق ، وذلك ىف مواضع كثرية من كتاب اهللا 

فالسحر حقيقة وسبب من األسباب الىت تؤثر ىف املريض ، إال أن هذا التأثري مقيد بإذن اهللا                 
: البقـرة   ) (وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه        : (تعاىل ، كما قال تعاىل عن السحرة        

102. (  
ـ إال بإذن اهللا تعاىل ، فليكن هذا منك فالسحر ال يضر وال ينفع ـ كغريه من األسباب   

  .على بال 
وكما ورد احلديث عن السحر والسحرة ىف كتاب اهللا تعاىل ، جاءت السنة النبوية الشريفة               

  .فقد   أشرك : لتبني أن من أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً فقد كفر ، وىف رواية 
ساحراً فيخشى عليه أن يدخل حتت نطاق       وعليه فكل من أتى دجاالً أو عرافاً أو كاهناً أو           

   .)1(احلديث السابق ، وليكن هذا أيضاً منك على بال 
  
  

                                                           
)1(   ���  :   ���ـ�ع  : و��ـ�ه� ، وا34ـ�   ) 617\2(وا��ـ#آ�   ) 22،23\6(وا�%�12. *ـ. ا�ـ�@/B      ) 170،172،173\4(أ ��ه أ�R�

 
���  ) .84\3(وزاد ا���#د   ) 56\19) (284\11(ا���#وى �t�a ا8�nم ا�� 
. ��#ن آ���
 ا����ف ع(. ا���#ل )1(e�� .  
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  : ـ أنواع السحر 
فَيتعلَّمونَ منهما مـا    : (وقد بينه القرآن ىف قوله تعاىل       : سحر التفريق   : ومن أنواع السحر    

جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرفيخيل إىل املسحور ـ رجالً كان أم امرأة ـ   ) 102: بقرة ال) (ي
أن وجه زوجته ـ أو خمطوبته ـ كأنه ثعبان أو قرد أو حنو هذا ، فينفر   منها ، كما تكثـر    
اخلالفات الزوجية ىف البيت على خالف املعهود ، أو نفرة الرجل أو املرأة من البيت والشعور                

  ـ فيه ، والشعور بالراحة كلما خرجا منه أو ذهبا إىل بالضيق كلما كانا ـ الرجل أو املرأة 

  .مكان آخر  أى
منظرٍ  أى ـ ويرجع هذا إىل متثل اجلىن على وجه الرجل أو املرأة على هيئة ثعبان أو قرد أو

  .قبيح ، مما يؤدى إىل النفور واالبتعاد 
 الـذكرى   وهو ما يصيب الرجل عند اجلماع ، فال يتم انتصاب العضو          : ـ سحر الربط    

للرجل عند اجلماع ، وكلما كان الرجل بعيداً عن زوجته يشعر باالرتياح واحلاجة إىل اجلماع 
" االرختـاء "، فإذا أراد اجلماع وبدأ العضو ىف االنتصاب ، أصاب العضو حالة من الضعف و                

  .مما يصيب الرجل حبالة نفسية سيئة 
لذى يمسك ويضغط على املركز العـصىب       ومرد هذا إىل السحر واجلان املوكل بالعمل ، ا        

باملخ والذى ميد اجلسد باإلشارة الىت يتم ا دفع الدم إىل العضو لتتم عملية االنتصاب ، كما                 
  .يكون أيضاً ىف بعض حاالت الشلل النصفى أو الكلى ، أو فقد اإلبصار الوقىت 

       دجها"ـ وكذا يأتى اجلىن املرأة فيسحر التغوير ، ف    "فريأتى الرجل زوجته ليلة البناء     وهو س
فيجدها كالثيب ، فال جيد غشاء البكارة ، وهو ما يسمى بسحر التغوير ، مما جيعل                " الزفاف"

  .للشيطان منفذاً إىل نفسه 
وهو ما يظهر على املريض من ميلٍ إىل شخصٍ بعينه ، قد يكون             : ـ سحر اجللب واحملبة     

بعينها ، حىت جتده    " فالنة  "لرجل أن جيد نفسه مييل إىل       خطيباً أو زوجاً أو غري ذلك ، وكذا ل        
يترك عمله ليسافر إليها ـ على بعد املسافة ـ أو كثري االشتياق إليها على غـري املعهـود ،     
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والتودد إليها وطلب وصاهلا وإن كان حراماً ، والتقرب إليها بشيت الطرق والوسائل على غري               
  .املألوف واملعهود 

يقوم الساحر أو الدجال بقراءة بعض الطالسم ـ وقد يقرأ بعض  : احر ـ كيف يعمل الس
اآليات بطريقة معينة ـ على بعض املاء ليشربه املراد عمل السحر له ، أو بعض الطعام ليأكله  

  .أو بعض التراب ، أو بعض البخور ، وغري هذا كثري " أثر"، أو على قطعة من 
ه ىف املكان الذى أعلمه الساحر به ، أو يرشه على           ويضع" العمل"هذا  " الزبون"ـ مث يأخذ    

يبـدأ  " خطى"عمل السحر له ، حىت إذا شربه أو أكله أو مر            " شقة املطلوب "أو  " بيت"باب  
  .السحر ىف العمل 

ويكون هذا عن طريق توكيل الساحر لبعض اجلن بالعمل كخدام له ، فإذا رش املاء مـثالً                 
ل بالسحر جبوار ذلك العمل ـ وكثرياً ما يكـون اجلـن    الباب جلس اجلن املوك" عتبة"على 

 ، فإذا مر املطلوب على العمل انتفض        )1(املوكل بالسحر أربعة أو ستة أو أضعاف هذا العدد          
  .جسد املسحور مث تبدأ األعراض ىف الظهور " ليلبس"اجلن املوكل بالسحر 

نامه أحالماً مفزعة ، كأن يـرى   أن يرى ىف م   : ـ ومن األعراض الىت تظهر على املسحور        
ثعباناً يلدغه ، أو يوشك أن يقع من مكان عالٍ ، أو يرى ثعابني كثرية أو قروداً ، أو يرى ىف                     

  . أو املقابر وحنو هذا )2(منامه أماكن النجاسات واخلرب 
ـ ومن األعراض الىت يراها املسحور أيضاً ـ وهذا وفق السحر ـ كثرة االحتالم  ليالً ،   

وهو ما يسمى بالعشق ، فيأتى اجلىن املرأة مناماً فيعاشـرها معاشـرة        !  يكون أيضاً اراً     وقد
األزواج ، مما قد يؤدى إىل نفرا من زوجها ، وكذا تأتى اجلنية الرجل ىف منامـه حـىت أن                    
بعضهم كاد أن يصل به األمر إىل اجلنون من كثرة معاناته من هذا األمر وحماولة التخلص منه                 

.  
  
  

                                                           
� أ,%+  #��ـً# �ـ� ا�Rـ�        إ4�# 4%2] ع(. ه    )1(�R�3 أن ا��* L?����#�� ��. @ ?\�� �$�وج �0. �� ��� ا�)� #ً2�%0�ا 

 ��Rا� �� B���#� Bآ��
 ورا��
 ��. ?$�ج آB ا��R ا�b�#`ا��1اءة ��ة أ �ى و �  .، �B ع(�ه أن ?��

 :  ا�$�ب )2(��  c��.  




 ا���و���                                                               224��         
  

  
  

  

  :كيفية عالج املسحور 
غري معطوبة أو مقطوعة ، ويدقها " النبق"حيضر املريض سبع ورقات من ورق شجرة السدر 

بني حجرين حىت تصري قطعاً صغرية ، مث يضعها ىف إناء به ماء ، مث يقرأ على اإلناء آيات الرقية       
 نية الشفاء وطرد اجلن  مع استحضار القارئ أو املعاجل عند قراءة اآليات)3(وآيات فك السحر 

  : ، واآليات هى )1(من جسد املريض وإبطال السحر ، وهذا هام جداً 
 مالك يـومِ    )3( الرحمنِ الرحيمِ    )2( الْحمد للَّه رب الْعالَمني      )1(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ     (ـ  

 صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم     )6( اهدنا الصراطَ الْمستقيم     )5( نستعني    إِياك نعبد وإِياك   )4(الدينِ  
 الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمالفاحتة) ()7(غَي. (  

بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ    الَّذين يؤمنونَ    )2( ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني         )1(امل  (ـ  
والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْـآخرة هـم             ) 3(ومما رزقْناهم ينفقُونَ    

  ) .4-1: البقرة ) ()4(يوقنونَ
 إِنَّ ىف خلْقِ السماوات والْـأَرضِ       )163( الرحمانُ الرحيم    وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو      (ـ  

واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الىت تجرِي ىف الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه من السماِء                
      توم دعب ضالْأَر ا بِهياٍء فَأَحم نابِ            محالـسـاحِ ويالر رِيفـصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وه

  ) .164-163: البقرة ) ()164(الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ 
لَا نوم لَه ما ىف السماوات وما ىف الْأَرضِ من       اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ و          (ـ  

ذَا الذى يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشئ من علْمه إِلَّـا       
      و ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساَء وا شبِم     يمظالْعلى الْع وها ومفْظُهح هئُودالبقرة ) ()255(لَا ي

 :255. (  
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَـا                (ـ  

لَا يكَلِّف اللَّه   ) 285(وا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري        نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُ     
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نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا      
 لَيلْ عمحا                  تنع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصن

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلَانوم تاأَننمحارا ولَن راغْف286 - 285: البقرة ) ()286(و. (  
 اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّـا هـو الْعزِيـز                    شهِد(ـ  

يمك18: آل عمران ) ()18(الْح. (  
 استوى علَى الْعرشِ يغـشي      إِنَّ ربكُم اللَّه الذى خلَق السماوات والْأَرض ىف ستة أَيامٍ ثُم          (ـ  

               كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي
نيالَمالْع بر 54: األعراف ) (اللَّه. (  

 فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَـه  )115(لَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ   أَفَحِسبتم أَنما خ  (ـ  
 ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عنـد              )116(إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ      

بونَ      ررالْكَاف حفْللَا ي هإِن 117(ه(        نيماحالـر ريخ تأَنو محارو راغْف بقُلْ رو ) (   املؤمنـون :
115 - 118. (  

 رب  )4( إِنَّ إِلَهكُم لَواحـد      )3( فَالتاليات ذكْرا    )2( فَالزاجِرات زجرا    )1(والصافَّات صفا   (ـ  
ارِقِ       السشالْم برا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاو5(م(       ِباكالْكَو    ةا بِزِينيناَء الدما السنيا زإِن )6( 

      ارِدم طَانيكُلِّ ش نفْظًا مح7(و(            ٍانِـبكُلِّ ج نقْذَفُونَ ميلَى ولَإِ الْأَعونَ إِلَى الْمعمسلَا ي )8( 
     باصو ذَابع ملَها وورح9(د(       بثَاق ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ نإِلَّا م ) (  1: الصافات-

10. (  
بها لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِ              (ـ  

 هو اللَّه الذى لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هـو الرحمـانُ               )21(للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ    
  يمح22(الر(            نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه الذى لَا إِلَه اللَّه وه    اربالْج زِيزالْع 

 هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحـسنى          )23(الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ      
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاوما ىف السم لَه حبس24 - 21: احلشر ) (ي. (  

  ) .3: اجلن ) (وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاحبةً ولَا ولَدا(ـ 
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)  ولَم يكُـن لَـه كُفُـوا أَحـد    )3( لَم يلد ولَم يولَد )2( اللَّه الصمد   )1(قُلْ هو اللَّه أَحد     (ـ  
  ) .اإلخالص(

 ومـن شـر     )3( ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَـب        )2( من شر ما خلَق      )1(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ     (ـ  
 قَدىف الْع فَّاثَات4(الن(دسإِذَا ح داسح رش نمو ) (الفلق. (  

 الذى  )4( الْخناسِ    من شر الْوسواسِ   )3( إِلَه الناسِ    )2( ملك الناسِ    )1(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     (ـ  
   .)1() الناس) ( من الْجِنة والناسِ)5(يوسوِس ىف صدورِ الناسِ 
  :ـ آيات فك السحر 

واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الـشياطني كَفَـروا               ( -
لناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد             يعلِّمونَ ا 

حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ ما                  
ي                 ا بِـهورا شم لَبِئْسولَاقخ نم ةرىف الْآخ ا لَهم اهرتاش نوا لَمملع لَقَدو مهنفَعلَا يو مهرض

  ) .102: البقرة ) (أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ
- )          ا يم لْقَففَإِذَا هى ت اكصى أَنْ أَلْقِ عوسا إِلَى منيحأَوكُونَ  وا     )117(أْفطَلَ مبو قالْح قَعفَو 

 )120( وأُلْقي السحرةُ سـاجِدين   )119( فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِين      )118(كَانوا يعملُونَ   
 نيالَمالْع با بِرن121(قَالُوا آم(َونارهى ووسم بر ) ( 122 - 117: األعراف. (  

- )                 ينفِْسدلَ الْممع حلصلَا ي إِنَّ اللَّه لُهطبيس إِنَّ اللَّه رحالس بِه ما جِئْتى موسا قَالَ ما أَلْقَوفَلَم
  ) .82 - 81: يونس ) ( ويحق اللَّه الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه الْمجرِمونَ)81(
) ك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتـى  وأَلْقِ ما ىف يمينِ   ( -

  ) .69: طه (
ـ وميكن للقارئ أن يقرأ أيضاً اآليات التالية وهى الىت تتحدث عن العـذاب   والنـار ،                   

ريض إن شـاء اهللا     وهى مما ثبت أا تعذب اجلىن جداً ، وتعجل خبروجه وهروبه من جسد امل             
  :تعاىل ، وهى 

                                                           
)1(  D �F�. *ـ. 24#?ـ
        �ا�ـ�اردة عـ� ا�0%ـ.       " ا�ـ9���
 "�اءة ه�- اr?#ت أ?sً# ع(. ا�����د ��D cاءة ا7ذآـ#ر            و?eو�ـ� ، 

 .�#�  .ا���#�
 إن j#ء ا6 
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  :ـ واآليــات 
، ) 18-16: (، احلجر   ) 12: (، األنفال   ) 34-33: (، املائدة   ) 173-167: (النساء  

،  ) 35: (، النـور    ) 20-19: (، احلـج    ) 70: (، األنبياء   ) 111 – 110: (اإلسراء  
-43: ( الدخان   ،) 42: (، فصلت   ) 78: (، غافر   ) 88: (، الصافات   ) 23: (الفرقان  
  .، الزلزلة ، العصر ، الربوج ، الطارق ، الكافرون ) 34-29: (، األحقاف ) 50

  : ـ وآيات الشفاء 
: ،   الشعراء     ) 82: (، اإلسراء   ) 69: (، النحل   ) 57: (، يونس   ) 14: (التوبة  : الست  

  ) .44: (، فصلت ) 80(
جلن من جسد املريض ـ كمـا   ـ على أن يراعى كما تقدم استحضار نية الشفاء وطرد ا

  .تقدم ـ هذا وال يتعجل املريض الشفاء، فإمنا هو األخذ باألسباب واهللا تعاىل هو الشاىف 
حجرة من حجرات البيت ـ وال يغتـسل    أى ـ مث يشرب منه املريض ويغتسل به ـ ىف 

ريض مـن مـاء    وما يرتل من امل-أو يرمى به فيه " احلمام"ذا املاء الذى قُرأ عليه القرآن ىف    
ىف أرجاء البيت طـرداً     " يرشه"يسقى به شجرة ، أو      " طبق بالستيك أو طشت   "االغتسال ىف   

  .ألى جىن قد يكون ساكناً للبيت 
أن يأخذ من املاء ـ الذى قُرأ عليه آيات الرقية أو آيات الرقية وآيات فـك   : ـ وكيفيته 

ه ، وقبل أن يرش يسمي اهللا السحر ـ بكوب صغري مث يرش كل ركن من أركان البيت ببعض 
تعاىل تنبيهاً للجن املسلم ـ عمار البيت ـ حىت ال يؤذيهم ، وكذا ىف كل ركن من أركـان    

  .  البيت ، حىت املطبخ ، إال احلمام لما تقدم من أنه مكان جنس وال جيوز إلقاء هذا املاء فيه 
العمل مشروباً إذا   "ا كان   وعند شرب املريض هلذا املاء قد يصاحبه نوع من القئ خاصة إذ           

مع القئ فيبطل السحر بإذن اهللا تعاىل ،        " العمل"أكثر املريض من شرب هذا املاء ، وقد خيرج          
أو " الـسخونة "وإذا مل يتقيأ املريض وعند اغتسال املريض ذا املاء سوف يشعر بنوع مـن               

  .ينبعث من جسده ، وكأنه املاء حاراً " الدفء"
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سحور ـ عند قراءة اآليات السابقة عليه أو شرا ـ أعراض أخرى   ـ كما تظهر على امل
امحرار شديد بالعينني ، شعور وكأن حجراً ثقيالً أو حنوه ىف بطنه ، وعند شربه املاء قد            : منها  

  .يشعر بنار تتأجج ىف بطنه أو حلقه أو ىف جسده كله 
رة أو مرتني يومياً ، حـىت    ـ يستمر شرب املاء واالغتسال به طوال ثالثة أو سبعة أيام ، م            

يبطل السحر بإذن اهللا تعاىل ، وال يدخل اليأس نفس املريض وليعلم أن الشفاء مرتبط بإذن اهللا              
تعاىل بالشفاء ، ال بتقوى املعاجل ـ وإن كانت سبباً ـ أو بشهرة املعاجل ، أو مبا يأخذه املعاجل   

)1(.   
 وجود من يعاجل ـ لذى خرب هذا العلم وعمل  ـ هذا إذا فُقد املعاجل أو وجد ، و ىف حالة

به ـ فإنه يبدأ بقراءة آيات الرقية ىف أذن املريض ـ مستحضراً نية الشفاء وطرد اجلن ـ حىت    
إذا بدأت األعراض تظهر على املريض يتعامل معها وِفق ما يعلم بفضل اهللا تعاىل ، فإذا شـعر                 

مكان  جبسده ، أو صداع ، أو شعر بنوع  أى ىف يديه أو رجليه أو ىف" تنميل"املريض بنوع 
ضيق ، أو كأن هناك من ميسك برأسه ، أو يضغط على صدره أو قلبه ، فهذا يعىن وجـود                    
اجلىن ىف هذا املكان ، بدأ املعاجل ىف قراءة اآليات الىت تتحدث عن العذاب والنار ، وقد تقدم                  

  .ذكر بعضها 
اجل ىف التعامل معه سؤاله عن سبب دخوله        اجلىن على جسد املريض بدأ املع     " حضر"ـ وإذا   

ـ عشقاً أو سحراً أو حسداً ـ وعن ديانته ، فإن كان مسلماً بينا له عدم جواز هذا ، وإن  
كان كافراً عرضنا عليه اإلسالم فإن استجاب وإال أُنذر كليهما بقراءة اآليـات عليهمـا ،                

يأتى مبن يساعده ىف التخلص من      ويراعى عدم اإلطالة ىف احلديث مع اجلىن حىت ال يهرب أو            
طلب يطلبه كأن يأمر أن يذبح له كذا وكذا ، أو تلبس  أى هذا األمر ،كما ال يستجاب له ىف

املرأة كذا وكذا ـ لزوجها ـ أو تطوف باألولياء ،أو يلبس الرجل خامتاً شكله كذا ، فكل   
  .هذا يعترب ضرباً من الشرك 

: البقـرة   ) (فَسيكْفيكَهم اللَّه وهو السميع الْعليم    : (  ـ وللمعاجل أن يقرأ وقتها قوله تعاىل      
) أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شـئ قَـدير              : (، وقوله تعاىل    ) 137
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: ، وقوله تعاىل    )24: فات  الصا) (وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ  : (، وقوله تعاىل    ) 148: البقرة  (
)ةديشوجٍ مرىف ب مكُنت لَوو توالْم رِكُّمدوا يكُونا تمن78: النساء ) (أَي(  

أو الضغط مثالً ، فهذا يعىن بدايـة        " التنميل"ـ فإذا شعر املريض بنوع سخونة ىف مكان         
هى هذه السخونة أو الدفء ، يعـود        اية العمل وإبطاله ، فيستمر املعاجل ىف القراءة حىت تنت         

جسد املريض إىل حالته الطبيعية ، مث يعود املعاجل فيقرأ اآليات مرة أخري حـىت إذا ظهـرت               
األعراض مرة أخرى بدأ ىف إبطاهلا بإذن اهللا تعاىل ، حىت إذا مسع املريض آيات الرقية وآيـات               

  .د بطُل وانتهى بفضل اهللا تعاىل فك السحر ومل يشعر بأي نوع من التعب ، علمنا أن العمل ق
كأن هناك محالً ثقيالً كان على كتفه قد أختفى         : ـ هذا ومما يشعر به املريض بعد الشفاء         

  .من حديد كانت على رأسه فرفعت "طاقية "أو رفع ، أوكأن 
ـ وقد يشعر أيضاً املريض بعد الشفاء بنوعٍ من الصداع ـ قد يتشابه مبا كان يشعر به من  

ـ  املوكل بالعمل أموراً " الضيف" الذى تعلم من اجلىن )1(" القرين" ومرجع هذا إىل عمل قبل 
جديدة ، فيبدأ هو ىف تنفيذها وإعادا مرة أخرى على املريض حىت يلتبس على املريض األمر                
، فيظن أنه مل يشف بعد ، ليأخذه إىل دوامة العالج بالقرآن أو غريه ، والىت لن خيرج منـها                    

 ـ إال أن يشاء اهللا تعاىل ـ إال أن املعاجل يستطيع أن يفرق بني هذا األمل وذاك ، بعـدم    ساملاً
  .شعور املريض بذلك الدفء الذى كان يشعر به عن شربه للماء 

  :هنا يبدأ املعاجل ىف كتابة هذه اآليات ، أو قراءا على بعض املاء، وهى 
  .الفاحتة  -
  ) .4-1(اآليات : سورة البقرة  -
  ) .164-163(اآليات  : البقرة -
  .آية الكرسى  -
  ) .29-23(اآليات " : ق"سورة  -
  .اإلخالص  -
  .املعوذتني  -

                                                           
� ,ّ+ ع� ا�%0.      )1(Dه   � و��D " :    ا �� �?�Dو �Rا� �� �?�D �� BF� Bوِآ
F/8��ـ]   " � pا��. ?�ـ� �و��K ه� أ ] ا���
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  :أخطاء يقع فيها بعض املعاجلني 
ومن األخطاء الىت استحدثت بعد انتشار العالج بالقرآن ، ظاهرة العالج اجلماعى والـىت              

لىت تعاىن من أعراض املس     تبنتها بعض املساجد أو املراكز ، فأصبحنا نرى عشرات احلاالت ا          
تضعها على الـرأس مث     " مساعة"أو السحر وقد جمعت ىف مكان واحد ، وأُعطيت كل حالة            

، " مـسجلة "املسجلة تدق أذن احلالة ، وال بأس ىف مساع املريض للرقية الشرعية   " الرقية"تبدأ  
له إىل  ولكن احلرج يقع أن يكون وسط هذا احلشد من املرضى خروج اجلن من جسد ودخو              

آخر ، وقد يكون من بينهم من ليس به مس أو سحر ، وإمنا هى أعراض قد تشابه أعـراض                    
املمسوس أو املسحور ، فيشار عليه بالذهاب إىل املسجد أو املركز للعالج ، وجسده خـاىل                
من املس أو السحر ، وىف أثناء مساع هذا احلشد اهلائل لآليات تبدأ بعض احلاالت ىف التشنج                 

وخياف من مل تظهر عليه األعراض بعد ، وقد يكون بني احلاالت كما تقدم من ليس                فريتاع  
مبمسوس أو مسحور ، فيخرج اجلىن من جسد املريض مث يدخل جسد هذا املرتاع أو  اخلائف  

  .، أو جسد من يعاىن من أعراض تشابه أعراض املمسوس أو املسحور 
لقـد  : ىت دخلها اجلىن ، وبسؤاله يقـول        وقد شاهدنا الكثري والكثري من هذه احلاالت ال       

خرجت ىف اجللسة كذا من جسد املريض فالن عند مساعه للقرآن ، مث صعدت عالياً مث نظرت              
فدخلت " تشنج بعض املرضى  "إىل هذه احلاالت كلها فرأيت فالن جيلس خائفاً من هذا املنظر            

  ! ىف جسده 
ت السليمة باملس ظلماً مـن اجلـىن ،         فينتج من ظاهرة العالج اجلماعى إصابة بعض احلاال       

  .وجهالً من املعاجل ، فليكن هذا منك على بال 
" املسلم" االستعانة باجلن : ـ ومن األخطاء الىت صاحبت انتشار العالج بالقرآن منذ بداياته 

ىف العالج ، فترى اجلىن خيرج من جسد املريض وقد تاب وأناب على يد الشيخ املعـاجل ، مث                   
ن يساعده ىف العالج طلباً لتكفري ما سلف من أذى للمريض ، وأن يكون عوناً               يعرض عليه أ  

للمعاجل على اجلن الكافر أو الظامل ، خاصة وهو يرى ما ال يراه املعاجل من عدد اجلن جبـسد                   
املريض أو هروب اجلىن عند حضور املعاجل ، فيقوم اجلىن املساعد بتقيد اجلىن املـاسِ جـسد                 
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االستعانة ببعض اجلن الطيار على طرد اجلىن املاس جسد املريض إىل غـري      املريض أو ضربه أو     
  .ذلك 

" اخلـري "وإمنـا يـستخدمه ىف      " الشر"ـ ويرد بعضهم على هذا أنه ال يستخدم اجلىن ىف           
 ، وقد قرأ    �ومساعدة املرضى وعاجلهم ، ولو كان ذلك كذلك لكان األوىل به رسول اهللا              

، فلم يرسل   " الكفار"ستعن م أو يستخدمهم ىف حربه ضد        القرآن على اجلن فأسلم ، ومل ي      
  ! .جنياً الغتيال أىب جهل أو أىب هلب 

قراءة بعضهم بعض اآليـات     : ـ ومن األخطاء أيضاً الىت صاحبت انتشار العالج بالقرآن          
أقسمت عليكم يا خدام هذه اآليات الشريفة أن تفعلوا كذا وكذا           : مث يقول   " كف يده "على  

  ! .مث ينفث ىف كفه ليطريوا ! من اإلنس ـ من مرض وحنوه بفالن ـ 
  :كيف تكتشف أن املعاجل دجال 

ـ إذا رأيت الذى يدعى العالج يقرأ بعض اآليات بصوت عالٍ مث يسر ببعض الكالم الغري                
  .مفهوم ، فاعلم أنه دجال 

 البالسـتيك   حجاباً وقد طواه بشكله اهلندسى ، وغلّفه بكيس من  )1(ـ إذا أعطاك الشيخ     
  .أو الشمع ،فاعلم أنه دجال 

ـ إذا أعطاك الشيخ حجاباً مفتوحاً أو مغلفاً ـ كما تقدم ـ مث نظرت فيه فرأيت فيـه    
  .فيها كلمات مفهومة أو غري مفهومة فاعلم أنه  دجال " مثلثات"و " مربعات"و " دوائر"

كما " مفردة"روف ـ إذا أعطاك الشيخ حجاباً ـ كما تقدم ـ فيه كلمات وقد كتبت حب  
" ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ى م      " : "بسم اهللا الرمحن الرحيم   : "يكتب بعضهم   

اتق اهللا فهذا حتريف ىف كتاب : أو آية الكرسى أو غريها من اآليات فاعلم أنه دجال ، وقل له 
   .)1(اهللا تعاىل 

  .و هذا فاعلم أنه دجال ـ إذا طلب منك الشيخ امسك واسم أمك ، أو قطعة من أثرٍ ، وحن

                                                           
  . ا��$��] و,m ا�a�4@ t�a#ر- وو,m �ه آT�1�#� ��#�? �� Bن أو �\��- ، وا7 �� ?�(� �� 4��ه �# ه� و,�ه )1(
�� ?��B ه�ا و?�3 ا�0#س         )1(� ��bFوه0#ك ا�             cاء- �2ـ# ، �ـH2ـ#�. وا�ـ���ه  ��ًا وه� ���ود *ـ. ا�F�ـ#ر �F�ـ�- ��?ـ#ت ا6 

 i)E? �` ، وآ2#�4ه -���"�)��4
  *. >(i إ �اج وإ�E#ل ا���B " ا�F#*�"�� " ا����  !!! .ا�
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وأكلها أو أن تفعل ا كذا وكذا       " ! بيضة"إذا طلب منك الشيخ كتابة بعض اآليات على         _ 
  .فاعلم أنه دجال 

ـ وضرب  الرمل ! ـ هذا وكل من يدعى قراءة الفنجان ، والكف ، والطالع ـ والنازل  
. ري على السارق وحنو هذا      ليش" مفتاح"، وفتح املندل ، وقياس األثر ، وفتح الكتاب بوضع           

  .فاعلم أنه دجال ، وأن هذا الفعل يؤدى بصاحبه إىل الشرك والكفر ، فكن منه على حذر 
" !!! شئ هللا "أنه ال يأخذ أجرة على هذا العمل ، وإمنا هو           " الشيخ"ـ كل هذا وإن ادعى      

.  
فـاعلم أن   " رالزا"و  " حتضري األراوح "و  " التنومي املنغاطيسى "ـ وكذا كل من يدعى علم       

  .هذا كله دجل ، فكن منه على حذر 
  : حتصينات قرآنية 

ومنها قراءة فاحتة الكتاب ، آية الكرسى ، آخر آيتني من سـورة البقـرة ، اإلخـالص ،                
  .املعوذتني 

  :حتصينات نبوية ضد السحر واملس 
  .ال حول و قوة إال باهللا :  كثرة االستغفار ، واحلوقلة ، أى قول -1
 إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير يقال مائة                    ال إله  -2

   .)1(مرة صباحاً ومائة مرة مساءاً 
   .)2( أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق -2
   .)3( أعوذ بكلمات التامة من شيطان وهامة ومن كل عني المة -3
ر وال فاجر ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن             أعوذ بكلمات التامات الىت ال جياوزهن ب       -4

شر ما يرتل من السماء ، ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ ىف األرض ومن شر مـا                      

                                                           
  ) .2692(و��(� ) 3293(أ ��ه ا�%$#رى :  ,��+ )1(
  ) .2709(أ ��ه ��(� :  ,��+ )2(
  ) . ـ *�+119\4(رى أ ��ه ا�%$#:  ,��+ )3(
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خيرج منها ، ومن شر فنت الليل والنهار ، ومن شر طوارق الليل والنهار ، إال طارقاً يطـرق                   
   .)4(خبري يارمحن 

قتىن وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،           اللهم أنت رىب ال إله إال أنت خل        -5
أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنىب ، فاغفر ىلّ ، فإنه ال يغفر                     

   .)1(الذنوب إال أنت 
 اللهم إىن عبدك ، ابن عبدك ، ناصيىت بيدك ، ماضٍ ىفَّ حكمك ، عدلك ىف  قضاؤك ،                    -6

به نفسك ، أو أنزلته ىف كتابك أو علمته أحد من خلقك ،             أسألك بكل اسم هو لك مسيت       
أو استأثرت به ىف علم الغيب عندك ، أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلىب ونور صدرى وجالء                 

   .)2(حزىن وذهاب مهى 
ثالث (  بسم اهللا الذى ال يضر مع امسه شئ ىف األرض وال ىف السماء ، وهو السميع العليم -7

   .)3() ثالث مساءاًمرات صباحاً ، و
سبع مرات صـباحاً   ()4( حسىب اهللا ال إله إال هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم  -8

  ) .ومساءاً
9-                        ال إله إال اهللا العظيم احلليم ، ال إله إال اهللا رب العـرش العظـيم ، ال إلـه إال اهللا رب 

   .)5(السموات السبع ورب العرش الكرمي 
 بك من اهلم واحلزن ، والعجز والكسل ، والبخل واجلنب ، وضلع الدين               اللهم إىن أعوذ   -10

   .)6(، وغلبة الرجال 
   .)1( ال إله إال أنت سبحانك إىن كنت من الظاملني -11
   .)2( اللهم أنت عضدى وأنت نصريى ، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل -12

                                                           
)4( +��,  : ��  ) .419\3(أ ��ه أ�
  ) .2722(و��(� ) 6306(أ ��ه ا�%$#رى :  ,��+ )1(
)2( +��,  :��  ) .391\1(أ ��ه أ�
  ) .5088(أ ��ه أ�� داود :  ,��+ )3(
  ) .5081(أ ��ه أ�� داود :  ��� )4(
  ) .2092\4(و��(� )  ـ *�+154\7(أ ��ه ا�%$#رى :  ,��+ )5(
  ) . ـ *�+173\11( أ ��ه ا�%$#رى )6(
  ) .168\3(أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )1(
  ) .183\3(أ ��ه ا�����ى :  ,��+ )2(
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   .)3( حسبنا اهللا ونعم الوكيل -13
   .)4(مده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزِنة عرشه ، ومداد كلماته  سبحان اهللا وحب-14

  :ـ حتصينات عامة 
اإلستعاذة عند دخول احلمام ، ونفض املكان عند اجللوس أو النوم ، احملافظة على أذكـار                
الصباح واملساء ، كثرة اإلستغفار واحلوقلة وااللتجاء إىل اهللا تعاىل ، واإلكثار من قراءة القرآن               

افظة على الصلوات ىف اجلماعة ، والصيام ، ومصاحبة األخيار ، والبعد عن أصـدقاء               ، واحمل 
باملطبخ ،  " احلوض"عند  " السخان"املياه الساخنة   " صنبور"الشر والسوء ، والتسمية عند فتح       

احلالقة ىف  " موسى" ، وكذا عند رمى      )5(وقبل دخول احلمام أو ىف السر عند فتحه ىف احلمام           
أو احلوض  " احلمام" ، كما يراعى عدم صب املاء الساخن ىف          )6( غريه بعد احلالقة     احلوض أو 

إال بعد التسمية ، كما يراعى عند مرور الرجل على حجر كبري ىف الطريق فرييد إبعاده عـن                  
وسط الطريق ، فتراه وقد محله مث ألقى به بعيداً ، دون أن يسمى اهللا عند إلقاءه ، خـشية أن                     

  ! .ض اجلن اجلالس ىف الطريق دون أن يالحظ رمى الرجل   للحجر يلقيه على بع
وقت اخلوف الشديد ، كمن يسري ىف طريـق         : اجلن لإلنسان   " مس"ـ وكذا من أوقات       

بعينه كل يوم ىف ساعة متأخرة من الليل ، ومل حيدث نفسه بشئ عن مس اجلن  لـه ، مث إذا                      
يأخذه اخلوف من   " اخلالية"أماكن الفضاء   مسع عن مس اجلن لإلنسان ، وأن من مساكن اجلن           

  ! .فيمسه اجلن ! مس اجلن له 

                                                           
  ) . ـ *�+172\5(أ ��ه ا�%$#رى :  ,��+ )3(
  ) .2726(أ ��ه ��(� :  ,��+ )4(
� أ�� ا���^ـ. ، و�ـ�dال ا�0Rـ.           )5(�R� �Rا� � ?ـ�م آـ�ا ، وDـ� د ـB     *ـ. : ��ـ. �%ـ��ه وآ�ـm ؟ Dـ#ل     :  *1� ا��%K أ�
  .*(%��ه `eرًا وا1�4#�ً# ! *��+ ,0%�ر ا���#- ا��# � وآ0] أ#4 ��ا B ا�09%�ر ، *��eق ?�ى " ا���#م"

�ـ# *ـ. ذ�ـP �ـ� ا��ـa%ه �#�0ـ�#ء ، وDـ� ��ـ� ر�ـ�ل ا6                        )6(� ، 

 ا�(��D8� ه� ��(�م �� ا�20. ع� #�ــ   � وإن آ#ن �

 ا6 �#�. ـ � ا���a%��2 �� ا���#ل �#��0#ء ، وا���a%2#ت �� ا��0#ء �#���#ل ، إ�ـ. ��ـ� ذ�ـP    وا�(�� ه� ا��Eد �� ر�

 
  .�� ا�7#د?f وا7د�
 ا���bFة ا��ا�
 ع(. إ`� �#�Q ا�(��
� أ�� ا���^. ، و��dا�ه ع� �%i د ��ه ��� ا���?D ، L#ل      �R� �Rا� �� ا��%K أ�Dآ#ن : ـ و �1�" Q0ـه ذات  " ?�(ـDذ


 *. ا���ض ، وآ#ن أ . ?K)R *. ا���ض وDـc ا����ـ. ع(ـ. رD%�ـه *�1(ـه ، وآـ#ن ا�ـ�                        ?�م `� ر�. ����. ا��8    D
أ ـ. *yRـ] >#�%ـً#    " �DـB "وأ�(\0.  %� ��ت " ا���ا��#"ع�. ?m1 *. ا���#م ، *(�# j#ه� �# ��ى �#ء4. �� ��9 إ�.    

  B�ر �� ه�ا ا��eb)� .  

"ـ آ�# ?�اع. ع�م ر�. ا����. أو أى أ�
 �#دة و          R0� "�nو4�ـ� هـ�ا *ـ.      ا #ًsـ#ج أ?ـ�Hة وا��"  
��#*3ـ
  " �ـ(
 ا�1�#�ـ

�ـ�+                           @ fًا ���ـ�
 أو ا�H�#ج *. ع(%ـ
 �ـ# `ـ� إ�2D8ـ# ��ـD8�أ��اس ا� c�� �F��* ، B�ع(. أ?�ى �� ?���1ن ��2ا ا��
 ���2
 ع0��"i)D "
�#�dذى أ��ًا " ا�1 @ .��.  
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من دخوهلن احلمام وبـصحبتهن أجهـزة       : ـ وكذا ما هم منتشر بني كثري من الفتيات          
أو االستماع إليها والرقص على نغماا داخل احلمام ، وكما هو مقرر أن عـامل               " التسجيل"

واملراهق والكهل والطفل الصغري وغري هذا مما هـو ىف          اجلن كعامل اإلنس ، فيه اجلىن الشاب        
 أو  -عامل اإلنس ، وقد يشاهد اجلىن الشاب أو املراهق الفتاة وهى ترقص عارية ىف احلمـام                 

 فيعشقها فيلتبس جبسدها ، وكذا كثرة الوقوف أمام املرآة نـاظرة إىل مفاتنـها               -أمام املرآة   
   .)1(وجسدها 

  .نسان ىف حالة الشهوة احملرمة ـ وكذا قد يلتبس اجلىن باإل
 وتلـك   )2(" املسلمني"ـ وكذا هذا التربج والزينة املغاىل فيها الىت نراها ىف فتيات ونساء             

املالبس الضيقة والىت تكون كالرسالة إىل اجلن ودعوته إىل دخول هذا   اجلـسد ، حـىت إذا      
عن العـالج وطـرد   دخل اجلىن جسد الفتاة ـ وهرب منها خطاا ـ جرت مسرعة باحثة   

  ! .اجلىن العاشق من جسدها 
ـ حىت إذا من اهللا تعاىل عليها بالشفاء عادت سريا األوىل إىل التربج والسفور ، ضـاربة                 

  .ودعوته إياها إىل االلتزام بدين اهللا تعاىل وأوامره عرض احلائط " املعاجل"بتنبيهات 
  

�لَكُما  ويهالٌ فمج نيونَ حرِحيت حوونَ  نيحرست�  
  

  جمدى بن منصور بن سيد الشورى
  
  

                                                           
)1(         �F�? #ة ا��ى��ا7رض " و�# ?1#ل أن أخ ا� [�وا24�ـ# ?\ـ#ران و4�ـ� هـ�ا     " �] ا7رض"ا�a#ب ا��ى ��F أ �ه وآ�ا  " 

 #2� 
  .*BF ه�ا ��ه و�#>B و �ا*#ت @ ,�
)2(   L�%�1ل ا�? #�ا��. آ#4] *. ا�R#ه(�
 ا7و�ـ.  ��ـ] ا��ـ�م ع(ـ. 4ـ�#ء      " ا��ا?#ت ا����اء"�� أن ا��أة �� أ,�#ب :  وآ
"���)��آ�ـm @ وهـ. ا��ـ. آ#4ـ] *ـ. *�Rهـ#       !  ؟�%ـ#ع ���ـ�        أهـd@ء هـ� أ    : ورأت ��20 ه�ا @���] وD#�ـ]       " ا�


"، �#ذا وا���أة    " *1ط"maF ا�HRء ا��(�ى �� ,�ره#      �)��ا��ـ�م Dـ� آـa�] عـ� رأ�ـ2# و,ـ�ره# وإ�2�Eـ# و�20Eـ#          " ا�
 #2�D#و*$�?2# و�.  
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  126  --------------------مساعدة الرجل زوجته ىف شئون البيت 

  126  ------------------------------صرب الرجل وحلمه 
  127  -------------------------التحذير عن التلويح بالطالق 
  127  -------------------------النهى عن إطالة فترة الغياب 

  128  ---------------------------------وصايا الزوجني 
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  130  -----------------------------------سلوكيات 
  130  -------------------------حسن العشرة حديث أم زرع 
  139  -------------------------من صور حسن العشرة أيضاً 

  139  ----------------------------النهى عن الطرق ليالً 
  140  ------------------------------مراعاة غرية النساء 

  143  ------------------------ن الضرب املربح النهى ع
  146  -----------------------------------سلوكيات 

  146  ------------------------------ترخيم اسم الزوجة 
  148  -------------------------------سلوكيات الزوجة 

  148  ------------------------حترمي إفشاء سر اإلفضاء 
  150  ------------------------ذير من كفران العشري التح

  151  ----------------------------إظهار املرأة غضبها 
  152  -------------------------الزوجة ال حتمد زوجها 

  153  --------------------------كيف يستدمي حمبة زوجته 
  156  -----------------النهى عن طاعة الزوج فيما خيالف الشرع 

  157  --------------------------النساء ناقصات عقل ودين 
  159  ---------------------------الزواج ىف بيت األهل 

  160  -------------------------كذب الرجل على زوجته 
  160  -------------------------كذب املرأة على زوجها 

  160  ----------------------------------فىت األحالم 
  162  -------------------------الفرق بني الزوج واملرأة 
  167  --------------------------الفرق بني البعل والزوج 

  168  ---------------------------------أبواب اجلماع 
  168  ---------------------------------أحكام اجلماع 

  173  --------------------------فنون اجلماع وأشكاهلا 
  181  -----------------------------------شبه وردود 




 ا���و���                                                               240��         
  

  
  

  

  212  --------------------------أحكام الوطء ىف الدبر 
  121  ------------------------أحكام الوطء ىف احليض 

  131  -----------------------------------حكم العزل 
  134  -----------------------------ة أضرار العادة السري

  136  ----------------------------------كيفية العالج 
  264  ----------------------------كيفية عالج املربوط 

  


